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هةالمقلى

تعدالإقليمهذاتاريخودراسة.الحاليةباكستاندولةأقاليممنإقليمأالسنديشكل

المفهوموفقالسند)قليموكان.عامبش!كلالإسلاميللتاريخخدمةبل،ضرورة

معظمفياتساعأاكثرالادارىالمفهومإنإذ.الإدارىالمفهوموفقعنهيختلفالجغرافي

.الأحيان

منمهمةفترةيعابمهـأ614-042الهباريةالدولةظلفيأالمنصورةوبحثنا

بشكلباكستانتاريخمنمهمأجزءأتعدالفترةهذهودراسةالسند.إقليمتاريخفترات

خاص.

هناكبل،الفترةهذهعلىكثيرأتركزلاالاسلاميةمصادرناأنالعجبيثيرومما

الباحثأمامصعوبةيشكلمماالمصادر،هذهبطونفيوهناكهنا،متناثرةأخبار

الأولىالفترةيخصفيمابكثيرأوفىالمصادرهذهمعلوماتأنوالأعجبباستمرار.

وأالأمويينأيامسواءأالولاةعصرفيهـ"أى042عاموحتىنشمأتهامنذللمنصورة

.الأولعصرهمفيالعباسيين

فيإثارةاكزالأحداثعلىيركزونأخذواالمؤرخينأنشبهالتقصيرهذاولعل

بعدهمومن،البويهيينسيطرةئم،الخلافةعلىالأتراككسيطرةالإسلامىتاريخنا

إلاالسندأمرمتناسين،وغرهم،والسامانيين،والصفاريين،كالطاهريين،السلاجقة

لمامأ.

علىأوشكبأنهيصرحعندماالمشكلةهذهعلىالضوءبعضيلقيالمقدصىولكن

إقليمإلىيذهببمنتحيطالتىوالخاطرالمواصلاتلصعوبةنظرأللسند،رحلتهيلغيأن

والبدهة،والميد،كالزط،،إليهيصلمنعلىخطرأتشكلأقوامولوجود،لبعدهالسند؟

بشكلالسندتاريخأحداثتتبععنالمؤرخينإقلاعيفسرالذممطالأمر.وغرهم

واسع.
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اولولاالصدرإ،وضيقالبحر،وأهوالالر،أخطاربعدإلاإليهتصل)ولا:فقال

فيهإ.الكلامعنلأعرضناصدرالإسلاممنول!قىالأصلهذايختلأنخشية

التاريخلمسيرةصورةيرسمأنيستطيع-الصبرمنبشيء-فالباحثذلكومع

.الموجودةالصعوباترغمبحثنا،فترةفيالسند،في

كالا!خري،المنصورةزارواالذينالبلدانيونكتبهماعلىاعتمدناوقد

إنشاءعنعلميةمادةلناقدمواحيث،وغرهموالمقدصى،،حوقلوابنوالمسعودى،

منالهجرىالرابعالقرنمنتصففيزياراتهمأئناءضاهدوهعماثمأمرها،أولالمدينة

عام،بص!كلوالاقتصادية،العلميةوحالتهافيها،القائمةوالسلطةالمدينةاتساعحيث

وأمراء،،وقضاةعلماء،منفيهاصادفوهوماسكافهاوصناعاتها،وحالةزراعاتهاوأهم

فيالبلاذريلناقدمهماننسىألايجبئم.البحثهذافيالكتابةاستطعنالماولولاهم

،الولاةعصرفيتاريخهافتتبع،المدينةإنشاءعنقيمةمعلوماتمن!البلدان"فتوح

السندواليمقتلبعدوخصوصأ،السبيلهذافيمهمةمعلوماتعلىالضوءوألقى

الهبار!ط.العزيزعبدبنعمرظهوروبداية،موسىابنعمران

هوبلهنا،نذكرهلموماذكرناهماالبلدانيينكتبالدراسةهذهفيأفادتناوقد

وعلميةواقتصاديةأحيانأ،سياسيةبمعلوماتاهتمتلأنهاكثيرأ،الحواشيفيظاهر

.أخرىأحيانفيوعمرانية

أطهرالقاضيبهاقامالتيالحديثةالدراساتكثيرأأفادتناالتىالدراساتومن

فخربنالحيعبدبهاقامالتيالدراساتوكذلك،مؤلفمناكزفيالمباربررى

فيإليهاأشرناوقد.الطرازىمبشربناللةعبدبهاقامالتيوالدراسات،الحسنيالدين

وحواشيه.البحثثنايا

فهيوإلا،وأردتهتوخيتهماوهذا،فائدةالدراسةلهذهيكونأنفأرجووبعد،

فيالاسلامىالتاريخلبناتمنولبنةالهباريين،فترةفيالمنصورةتاريخلابرازمحاولة

الموفقواقة.أخرىدراساتتتبعهاأنلابدالسند

جودةصادقد/
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الهباوايينقبلالمنصورة

سكنىيحبذونلاأنهمتاريخهممنالأولىالفترةفيالمسلمينالعربعادةمنكان

مدةوبعدخارجها.فيهايقيمونمعسكراتلهميتخذونبليفتحونها،التيالمدن

معهمويسكنهافيها،يقيمونمدنإلىمعسكراتهمتحويلإلىيمادرونتطولأوتقصر

ذلك.بعدالأخرىالأجناسمنغيرهم

أولمعسكرأالسندفتحواالذينالعرباتخذهافقدأسلفنا،عماتخرجلاوالمنصورة

إقليمفيوالإدارةللحكممركزأواتخذوها،مدينةإلى-بعدفيما-حولوهاثم،الفتح

نأعليناالمهمةتاريخهافتراتمنفترةفيالمدينةتاريخعننتكلمأنوقبلالسند.

السند.إقليمبهوأقصد،عاصمتهأصبحتالذىبالإقليمنعرف

السند)1(:إتليم

لاعتبارين:يخضعالعادةفيالإقليممفهومإن

الاعتبارداموما.الإدارىأوالسياصىالاعتبار:والثافي،الجغرافيالاعتبارأولهما:

لذلكتبعأباستمرارويتغيريتطور،الإقليممفهومفإنباستمرار،متحركأالسياسي

والسياصي.الادارىوالوضع،الحالمقتضياتح!سب

الأقاليممنغيرهشأنشأنهوالتغير،التطورنالهفقدالسندلإقليموبالنشة

إقليممفهومأنعلىالإقليموصففيأسهبواالذينالبلدانيينأقوالوتتفق.الإسلامية

السند:هىواسعةمناطقأوأقاليمخمسةيضم-وصلهمدىأوسعفي-السند

الإقليمفحدودهذاوعلىوالبدهة)2(.وطوران،،ومكرانالهند،منوثىء)الجغرافي(

لأن،العرفالخليجبحرالشرقومن.سجستانمفازةوتمامكرمانحدودالغربمن

الشمالومنالسند.بلادشرقيدخلةلهيصيرحتىوالسندكرمانعلىيتقوسالبحر

)3(ءالمفازةجنولىوالبحروالبحر،كرمانبينمفازةالجنوبومنالهند.أرضمنقطعة
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ومكران،وبنه،،القيقانأنها:فذكرالسندإقليمأجزاء)4(خرداذبةابنعددوقد

وقنبلي،،والدي!لوأرمابيل،،بوروفنز،وقندابيل،والبوقان،وقصداروالقندهاروالميد،

،سندانو،والمولتان،ندرممطوساو،والرور،سكورا،نساسدوو،سهبانو،ياوكنبا

يلاحظو.بروصو،هنبجود،قالمطو،مذمرو،والكرج،شتشرؤ،والبيلمان،لمندلوا

.المنصورةيذكرلموالسند،إقليممنوغرهاالمولتانجعلأنه

:مكرانمدنمنفذكر،الواسعبمعناهالسندىالإقليممدنفعدذ)5(حوقلابنوأما

ومن.وغرهاوأرمابيل،،وقنبلي،ومشكى،وراسك،ودزكوفنزبور،وكيز،التيز،

قندابيل:البدهةمدنومنوقصدار.وسيوى،وكيزكانان،،بجاك:طورانمدن

والدييل،بالسندية(،)باميرانالجصورةالسند:مدنومن.المنطقةقصبةوهيوكرها،

ومنجابر!،،وباينةوالفهرج،،ومسواهى،وبلرى،وانرى،وفالرى،النبرون

وكنباية،قامهل،:المسلمةالهندمدنومنوغرها.والجندرور،والرور،،وسدوستان

السند)قليمإلىالمولتانيضفلمحوقلابنأنويلاحظ.جليلةنواحولهاوسوبارة،

عام.بشكل

فالرى،،بيرونالدلمل،،المنصورة:فقالالسندمدنفعدذالاصطخركط)6(وأما

نأحينفي)الؤر(الرور،سدوسانمنجابرى،،بانيه،بهرج،مسواهيبلرى،انرى،

وصيوربمومباكط،المتصلةسوبارةأضافولكنهنفسها،والمواقعالمدنذكرالمقدصى)7(

وأما.تنبلي،مايلكدار،زندرنجالمدنإلىوأضاف،بيرونمنبدلانيرونوذكر

أزور.المولتان،،سدوسانالبيرون،الدي!ل،:رأيهفيالمدنأهمفذكرالقلقشندممط)8(

كالإصطخرى.نيرونمنبدلآبيرونوذكرللسند،المولتانوأضاف

الاقليم:مدن

فيفيهمناالواسعالاداركطالسياصىبمعناهالسندلإقليموالمواقعالمدنهذهكانتو)ذا

بأنهيعتقدوالذى،الجغرافيبمعناهالسندومواقعمدنأهمعلىنطلعأننفسهالوقت

ومنالهجرى.الثالثالقرنمنتصففيالهبارييندولةعليهقامتالذممطالإقليمهو

أبرزمنهـكان367سنةحدودفيكتابهكتبالذكط)9(حوقلابنأنالمعتقد
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هي:المدنهذهإن:فقالالجغرافيالسندإقليممدنأهمذكرواالذينالبلدانيين

الفهرج،،مسواهىبلرى،أنرى،قالرى،،النيرون،الديبلبالسندية()باميرانالمنصورة

المدنبهذهنعرفأنالواجبمنونرىالجندور.الرور،،سدوستانمنجابرى،،بانيه

والتنقيب.البحثأمكنناما

عامحدودفيالقاسمبنمحمدبنعمروبناها،بكاملهالسندإقليمعاصمة:المنصورة

وإقليمهاأحوالهاعنالمزيدلبحثوسنعود)01(.الملكعبدبنهشامخلافةأهـلط21

بعد.فيما

حياتهافيوتعتمدالبحر.علىمهرانضرشرقيأنهاوأوضحابنحوقل،ذكرهاالدبيل:

وقد)11(.للتجارةمقامهموإنماقشف،بلدوهى،الزروعقليلةوهي،التجارةعلى

الهجرى.السادسالفرنفيخرجتالنيالدببلمبناءموفعنحدبدفياخنلف

وخصوصأ،المدينةهذهموقعتحديدفيواحدرأىعلىيتفقوالمالمحدثونوالباحثون

تحديدفيصعوبةأثارمما،الديبلوصفعل!اينطقالمواقعمنكئيرأاكنشفواوأنهم

!نوالمأنفسهمالعربالبلدانييناأنذكر)12(:ليسترنجكىولكن.بالضبطموقعها

المواقءمنيعرفوالمفهمشاملأ،وصفأالسند(مدن)يقصدالبلادهذهبوصف

الدلمل.فرضةمعرفتهممناص!)العرلى(فارسلخليجالشرقيالطرف!طفيماالهندية

واكعفىالسند(،)مهران،الأندسلنهرفمأكبرعندحسنآميناءحينذاككانتفقد

فيفذكراالمعربانوأما.الصحيحالديبلموقعتحديديحاولأندونالتعليقبهذا

آ02نحوعلى،الباكستانيةالبلادداخلفياليومالدييلمدينةأطلالأن)13(:الحاشية

وذكرا.الحاليةلكراتشيالشرقيالجنوبشرقآ45وعلى!4"4"+ثتاغررجنوب

مجلةعننقلآالديملبقاياعلىالوتوفالىوفقتقدالباكستانيةالحكومةآثاردائرةأن

ام)،1(.519عام7عدد14صصومر،

أطلققدالديلأنذكرفقدالمباركبورى،أطهرالقاضيالشهيرالباحثوهناك

المسافةلنايعينأندون،الحاليةكراتشىمنقرل!آالآنتقعوالتيتهتها،بعدفيماعلها

الإسلامى(التاريخ"موسوعةمؤلفهفيالطرازىالمحدثالباحثقامبيما)"ا(.بالضبط

هذاموقعأنإلىوخلصالديل،موفعنعيينحولالحديثةالأبحاثنتائجباسنعراض
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فيالموجودةكراتضيمدينةمنوالقرلمة،الحاليةبهمبورمدينةموضعفطيقعالميناء

فالمكانهذاوعلى)16(.كراتشيعنالمسافةبالضبطيعينأندون،الآنباكستان

الباكستانية.الآثاردائرةعينتها؟كراتشيجهاتفي،اليومالديبللموقعالمقبول

قرييةوهيالدييل،إلىمنهاالمنصورةإلىأقربوهى.والمنصورةالديبلبين:النيرون

يمرالمنصورةإلىالديبلمنيحضرومن)السند(.مهرانغربمنجابرىمدبنةمن

تحملاليوموهيأصح،ونيرون.ونيرونبيرونمختلفينبلفظيناحمهاوردوقدبها)17(.

)18(.السنديةأبادحيدرولايةفينيرون!9نفسهالاسم

بيمابينهما.الطريقمنتصففيوالمنصورةالديلبينأنهاوبئنالإصطخركطوذكرها

إلىأقربأنهاذكرحوقلابنأنإلا،نفسهالشىءالفداء)22(وأبو)21(المهلبيقال

بخمسةونيرونالمنصورةبينالمسافةالمهلبىوحددمر.؟الدلملإلىمنهاالمنصورة

منيع)24(.حصنولها،كبيرةمدينةلي!ستإنها:الإدريسىوقالفرسخأ)23(.عشر

منيأتيهابنهريتصلوهذالها.خورعلىتقعساحليةمدينةأنهاالبعضوذكر

البحر)25(.فيويصبكابلستان،

حيدرولايةفيتقعأنهاإلىقولهوانتهىموقعها،تعيينحاولمن)26(المحدثينومن

القولينرفضمنومنهم.الحاليةأبادحيدرموضعفيإنها:قالمنومنهم.الحاليةأباد

تقعالنيرونمدينةأنمنالسابقونالبلدانيونذكرهماعلىواعتمادأقائلأ:السابقين

نيرونتقعأنيعقلفلاالسند،ضرقالحاليةأبادحيدروأن)السند(مهرانضهرغرب

الغرلىالشاطىءنهايةفيتقعالتىجهركمدينةتكونأنالأصحوإنماالسند.شرقي

وبها،للبوذيينكانتنيرونأنإلىمستندأ،القديمةنيرونلمدينةمقبولأموضعآللسند

غربتقعالنيرونأنصحةاكئروالقولمعابد.بقايابهاجهركبلدةوأنالمعابد،

يكونأنالمحتملومن.المسلمينالبلدانيينأقوالبهجاءتحسبما،شرقهلاالسند

السندغربإلىتمتدأبادحيدرولايةكانتإذاإلااللهمقبولآ،اكرالأخيرالرأى

فقط.المدينةوليس،الولايةأبادبحيدرالمقصودويصبحأيضأ،

وهي.مهراننهرشطعلىالكبرفي)الملتان(المولتانتقاربالمدينةوهذهالرور:
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فيكبرةمدينةأنهاالمهلبيوذكر)27(.مرموقتجارىبمركزوتتمتع،بسورينمحصنة

فرصخأ)28(ثلاثونوبينهما،المنصورةصاحبطاعة

سنديةلمملكةعاصمةوهى،نفسهالاسمعرفإقليملهاالرورمدينةأنالواقعوفي

الرور،مدينتيالبلاذرممطذكرحينفيالسند)92(.ضرقممتازبموقعتتمتعوكانت.قديمة

)03(.متجاورتينمدينتينأساسعلىوبغرور

أطهرالمطهرالقاضىفذكر،بالضبطالرورموقعتعيينالمحدثونحاولوقد

فيذكربيماحاليأ.السندبلادفيالموجودةسئكقرمدينةالآنمكاضهاأنالمباركبورى

محطةجنوبأميال4مسافةعلىوهيأرور،الآنعليهايطلقالرورأنآخرموضع

حديئأ)31(.أقيمتصغيرةقريةوهناكروهنزكط،

وأخرآأبوابها،تفتحأندونشهورأالقاسمبنمحمدقبلمنحوصرتإنها:وقيل

بنمحمدفيهابنىثمأهلها.وأملاكوأموالأرواحعلىالمحافظةتضمنبشروطفتحت

زمنازدهرتالمدينةإنثم)32(.المحليةالعبادةحريةلهموضمنمسجدأ،القاسم

الذى،العراقيالعثاعرلمالعايدعلىملكهاأصلمأنبعدمساحتهاوزادت،الهباريين

الهبارى)33(.العزيزعبدبنعمربناللةعبدأرسله

حوقلوابنالإعمطخرممط،منكلذكرها)سدوستان(:وسدوسانوبهروجمسواهي

السند)34(.فهرغربوهيالشد،فيالمنصورةتبعتمدنأنهاوبينا

وفيبهاوكان.الخراجودفعتصلحأ،القاصمبنمحمدأيامفتحتوسدوسان

قائدهوكان،جندهمثمرهنآ،عندهوضعهم(،آلاف)4الزطمنكبيرعددجهاتها

)35(،وبركةخيرأتفيضالهباريينأياموكانت.الثقفىالرحمنعبدبنمصعببنمحمد

وتفروجمسواهي،الثلاثالمدنأحوالأنحوقلابنوذكر.الآندورهاوتراجع

)36(.متقاربةوسدوسان

الغربية،الجهةفي،مهرانشطعلى،وناحيةمدينةأنهاحوقلابنذكرئتر!ي:

)37(.وحسنةصالحةوأحوالها،المنصورةخليجوبقرب
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المولتان.إلىالطريقعلى،المنصورةإقليمفيالسند،خهرشرقتقعانوقئرى:الري

وحالهما،حوقلابنتعريفح!سبعمللهماأكط.القرىمنعددالمدينتينويتبع

)93(.واحدةمرحلةعلىوقلرى،المنصورةإلىمرحلتينعلىوأنر!)28(.متقاربة

اكفىبل،بالضبطموقعهاحوقلابنيعينلمو،للمنصورةتابعةصفيرةمدينة:بايخ!

.المنصورةفي،الهباريةالدولةمؤس!الهبارىالعزيزعبدبنعمرمدينةإنها:بالقول

ذكرحينفي)04(والفضلبالنبلالحراقفيلهالمشهود،الكريمالجواد)نه:وأضاف

مدينةوأنهاقامهل.ناحية،المنصورةجنوبمرحلةعلىتقعالمدينةأنالإصطخركط)41(.

بنمحمدمعقدموامنذ،الدولةمؤسسالعزيز،عبدبنعمرأجداد،الأولىالهباريين

السند)42(.فاتح،القاسم

تقع،أينلنايعينلمو،للمنصورةالتابعةالسندأرضمنحوقلابنذكرهاالخدرور:

وأهميتها)3"(.شهرتها،وماهي

ماالاتصالنقاطمنمهمةنقطةوهيالسند.غربالمنصورةمقابلتقعمنجابصي:

ضهرتها)"4(.سببهذاولعلوالديبل،المنصورةبين

أماكنمنذكرناهماغيرالهباريينسيطرةمنطقةللسند،تابعةأخرىمواقعوهناك

خصبةقرىالمنطقةهذهوفي.بالمنصورةالمتصلةالزاهوقمنطقةمثل،ومواقعومدن

)45(.الدولةرخاءعلىوساعدت،الهباريينأيامالمنصورةتبعتكلها،كثيرة

افبارية(:الادارة)مركزابصورة

شبهوكأنهافأصبحتالسندنهرعلىخليجعلىوتقع،الهباريينعاصمة،المنصورة

سؤالعلىنجيبأنعليناالأخرىالموضوعجوانببحثفينستمرأنوقبل.جز-سة

ولماذاأقامها؟ومن؟قامتمتى:بمعنىبانيها.؟هوومن،المنصورةبنيتمتىهنا:مهم

؟.بالمنصورةعيت

نلخصأنويمكننا.ذلككانصنةأىوفي،المنصورةبالطحولالآراءتشعبت

!ط:فيماالآراء

فيالإسلاممستحدثاتمنوليست،قديمةالمنصورةأنالمصادربعضذكرأولأ:
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)6"(.الاسمهذافاتخذنانصرنا،فتحها:عندقالالمنصورةفاتحوأنالسند،

المهلبى،هزارمردحفصبنعمرالمنصورةبافيأنأخرىمصادروذكرتثانيأ:

)47(.نفسهالعباصىالمنصورإلىنسبة،المنصورةوحماهاالمنصور،أيام

بلدافتتح،!مجستاننواحيمنالسنددخللماالقاسمبنمحمدأأنوذكرثالثأ:

مابعضيشبهوهذا.سورةوحماهمولستانوبلد،منصورةوعاهتئقتوا

مستحدثاتمنليستالمنصورةأنمنالأولىالملاحظةفيورد

الإصلام)48(.

أيامالأمو!ط،الخليفة،الملكعبدبنهشامأيامبنيتالمنصورةأنوذكررابعأ:

للسند)94(.الكلبيعوانةبنالحكمولاية

بناهاوقد.القاسمبنمحمدبنعمرهوالحقيقيالمنصورةبافيإن:وقيلخامسأ:

الفتحعمليةلتثبيتوذلك،منصورةوعاهاالسند،علىالتي،البحيرةدون

أيام،للمسلمينآمنةانطلاقوقاعدةمركزآ،ولتكونللسند،الإصلامى

)05(.عوانةبنالحكمولاية

قأالعراقولايةعنعزللماجمهوربنمنصورإن:يقولرأىوهناكسادسأ:

وحماهاالعسكرونزل،الأمويةالدولةأواخرعليهاوغلبالسند

عسكرإذنفهناكجديد.رأممطوهذا)المنصورة()51(.)المنصورية(

نأللأذهانيؤكدوهذا.المنصورةمنصوروحماهللمسلمين)معسكر(

الاستراتيجيلموقعهاوذلك.لمدينةتحويلهاقبلمعسكرأكانتالمنصورة

.الأخرىالسندلمدنبالنسبة

نأيمكنناوبانيها،المنصورةنشأةحولذكرتالتيالآراءمجملذكرناأنوبعد

عوانةبنالحكمولايةوفيالأموى،الملكعبدبنهضامأيامبنيتفعلأأنهانؤكد

فيالسندفيالحكمنائب،القاصمبنمحمدبنعمرويدوعلىالسند،واليالكلبي

البناء،عمليةإلىزمنيأوأشربهاالمصادر،أوثقبذلكصرحت؟اهـ،21عامحدود

فيالبلاذرىتوفيحيثعنهما)52(.نقلومنواليعقولى،،البلاذريرواياتوهي

واهتمامهالبلاذرىاعتناءإنثمهـ.284عامحدودفيواليعقورهـ،276عامحدود
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.عصرهعلماءمنيجرحلمأنهخصوصأرأيهتصديقالىنميليجعلناالبلدانفتوحفي

الرأىهذاتبنىوقدالإصناد.ذكرفيالمحدثيننهجعلىوساركنبه،فيماالدقةاتبعوقد

آراءمنقيلمارغم.وغرهموالطرازكط)55()54(والحسنىالمباركبور!)53(المحدثينمن

طويلأ.العلمىالنقدأمامتقفلامخالفة

خياطابنبهاوالقائلجمهور،بنمنصورالمنصورةبانيإن:القائلةفالرواية

ابنذكرفقد.الصوابعنبعيدةأنهاإلانسبيأ،الأحداثمنتربهارغموالمسعودكلط،

وعاهاالعسكر،ونزلعليها،وغلبالسند،أقىالعراقعنالمعزولمنصورأأنخياط

اهـ،03عامللسندهربجهوربنمنصورأأنومفهوم)المنصورة()56(.المنصورية

موجودةعسكرأأنيعنيفهذا)57(.المنصوريةوحماهاعسكرأ،نزلوأنه،هناكوسيطر

الصوابالروايةهذهوبجانباعها.عنالنظربغضبنائها،فيلمنصوردخلولاومبنية

للبلاذرىإنثم.مدينةإلىتحولثم،للمسلمينمعسكرالمنصورةأصلأنعرفناماإذا

نزلهناكوسيطرالسند،إلىهربنماجمهوربنمنصورآإن:فيقولتفندها،رواية

العباسأبووأرسلالعباسيينعلىتمردلمانفسهمنصورأإنثم)العسكر(،المنصورة

ووسع،المدينةورمموسىفنزلها،المنصورةتركالمراىكعببنموصىإليهالسفاح

عاممنذجديدةكانتفلووإلالمنصور،سابقةالمدينةأنيثبتوهذامسجدها)58(.

عامترميمإلىتحتاجفهلالسند،إلىمنصورفيههربالذىالعامأهـ،03

بهاحلتطبيعيةبكوارثنسمعلمونحنمثلآ.اتسنرأربعبعدأىأهـ)95(؟34

.آنذاك

بهافالمصدرنصرنا،فاتحها:قالفتحتولما،قديمةالمنصورةبأنالقائلةالروايةوأما

والقلقثندى)62()61(،البلدانتقويمفيالفداءألىمنكلعنهونقل)06(،القانونكتاب

إلىنميلفلا،المعاصرةعنبعيدانالمصدرينهذينلأنونظرأ.الأعشىصبحفي

محمدآإن:يقولالبلاذرممطأنحينفي.تمحيصدونالقانونعنلناذكراهماتصديق

،المنصورةمنفرسخينبعدعلىالقديمةبرهمناباذمدينةافتتحالسندفتحلماالقاصمابن

بعد)63(.بنيتقدالمنصورةتكنلمو
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فلاالمنصور)64(،أياممرد،)هزارحفصبنعمربانيهاأنيذكرالذىالمصدروأما

إلىيذهبونعندماهزارمردقبلالولاةلأنالصريم،العلميالنقدأمامروايتهتقف

علىوولايتههزارمردقبلموجودةفهيإذن.المنصورةمدينةفيينزلونكانواالسند

السند)65(.

بنالحكموولايةالملكعبدبنهشامأيامبنيتالمنصورةبأنالقائلةالروايةوأما

وولايةالملكعبدبنهشامأيامبنيتالمنصورةبأنالقائلةنفسهاالروايةفهي،عوانة

بنمحمدبنعمرألأن،القاسمبنمحمدبنعمروقبلمنالسند.عوانةبنالحكم

إليهنميلماوهذاالسند.علىعوانةبنللحكمومساعدنائبإلاهوماالقاسم

ونرجحه.

:الأخرىالمنصورةأسطء

وبامرامان)68(،وهمناباذ)67(،يخهوا)66(،منها:أحماءعدةالمنصورةعلىأطلق

وغرها.7(،0وبرهمناباد)وهفافا)96(،

:المنصورةموقع

بعدوعلى،القديمبرهمناباذإقليمفيأقيمتقدالمنصورةمدينةأنعلىالمصادرتجمع

يدعوهاأنالبلدانيينببعضحداماهذاولعل)71(.القديمةبرهمناباذمدينةمنفرسخين

المنصورةأنوبما.نفسهالاسميحملانالقديمةوالمدينةالإقليملأنوذلكبرهمناباذ.

الاسمحملتأنهاأوهىأنهاالمؤرخينبعضظن،المدينةبرهمناباذمنمقربةعلىأقيمت

حسبالثالثالإقليمفيتقعفالمنصورةالعموموعلى.بهتعرففأصبحت،نفسهالقديم

هذهطولأنصعيدابنذكروقد)72(.المسلمينالبلدانيينلدىلمللعاالقديمالتقسيم

الخليجبهاويحيط)73(.دقيقة42ودرجة42وعرضها،دقيقة3.ودرجة59المدينة

طبيعتهاولعل.جزيرةشبهوكأنهافأصبحت،جهاتثلاثمنالسندنهرمنالخارج

،حارةمدينةأنهالنافذكر)74(حوقلابنوأماصيفأ.الحرارةشدةمنتلطفالمائية

مساحتهاوأن.والموالحالسكر،وقصب،كالنخيل،الحارةالمناطقزراعاتفيهاتجود

ذاتوالضياع،والحصون،والمزارع،والمدنالقرىمنآلافويتبعها.مربعبميلتقدر
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مزارعوبها.الضارةوالحشرات،البقفيهايكزولكنوالأشجار)75(.والعمائرالزروع

)77(.الأليفةالحيواناتمنوغرها،والجاموس،والأغنام،الابللتربية

موسوعتهفيالطرازممطناققوقدبدمث!ق.وشبهتوالطينالخشبمنوالبناء

وقدمعالمها.درستأنبعد،الآنالمنصورةموقعتعيينوحضارتهاالسندعنالتاريخية

بأنالقائلةالآراءبأقربالتسليمإلىوخلص،القضيةبهذهالمتصلةالآراءتناول

بعدوعلى،الشرقجهةمنالحاليةشهدادابورمدينةمنأميالثمانيةبعدعلىالمنصورة

)78(.الشرقيالشمالجهةمنبالسند،الحاليةأبادحيدرمن52

الهباريينسقوطوحتىإثائهامنذظلتالمنصورةفإنأمر،منيكنومهما

فشيئأ،شيئأيأفلنجمهابدأثمهـ.416-121بينماالفترةفيالسندلإقليمعاصمة

ثمالهجرممط،السابعالقرنحتىعامرةظلتأنهامع.عينبعدأثرأالآنأصبحتحتى

.جديدةجهاتإلىسكانهاوهجرها،الطبيعيةالكوارثعليهاعدت
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للمنصورةالسيا!التاريخ

اهـ،21عامحوالمطالسندبلادفيوالإدارةللحكممقرألتكونالمنصورةأنشئت

البناءعمليةباشروقد.عوانةبنالحكمالسندعلىوواليه،الملكعبدبنثامأيام

منها،للولاةمقرأالوقتذلكمنذوأصبحت.الثقفيالقاسمبنمحمدبنعمرو

بكامله.الاقليمإدارةعلىيشرفون

الكبرىالحملةقبل،عسكريةحملةوعشرينإحدىإعدادالسندفتحكلفوقد

لطقوادهامنقوادخمسةحواليالحملاتهذهأثناءوقتل،القاسمبنمحمدبقيادة

أحدحواليالسندأرضشهدتالقاسمبنمحمديدعلىالفتحتمولماالسند،جهات

بنمنصورآخرهمبنائها،بعدللحكممقرآالمنصورةمعظمهماتخذأمويأ،واليأعضر

الكلبي.جهور

هـ،232-132عاممنوالممتد،الأولدورهافي،العباسيةالخلافةأياموفي

واليأ،وثلاليننيفأالفترةهذهفيبلغواحتى،الولاةتقلبالمنصورةمدينةشهدت

الدولةمؤصس!وخلفههـ،042عامقتلالذىالمروزكط،خالدأ!بنهارونآخرهم

الإفاضةهنايهمناولاالقرشى)97(.الهبار!طالعزيزعبدبنعمرالسند،فيالهبارية

وكذلك.إليهوأشرنا،قدمناهمايكفينابلالهباريين،قبلالمنصورةتاريخفيوالتفصيل

الهبارية.الدولةقيامبعدالمنصورةتاريخفيوالافاضةالتفصيليهمنا

المنمورة:ليالهاريةالدولةتيامظروف

لمالعافييجر!كانبما-الإسلاميلمالعاولاياتمنكغيرها-السندتأثرت

وأيامالأموكلط،العصرأيامالسندفيالعربفثار.واضطراباتثوراتمنالإسلامى

والعدنانيةالقحطانيةالقبائلبينللنزاعداميةآثارأالعباصىالعصرشهدوقد،العباسيين

يزيدبنداودولايةأيامأشدهبلغالنزاعهذاولكنالمهدكلط)08(.أيامالقبليالنزاعفثار
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الأصواتأنلدرجةنزاعهافيالقبائلتمادتوقدالرشيد.اهـأيام84عامالمهلبى

وثالثة،لربيعةوثانيةلقري!ق،ولاية:ثلاثولاياتإلىالسندبتقسيمارتفعت

السند،المغرةفقدمعنه،نيابةالحركةبإخمادالمغيرةأخاهداودوكلوقد)81(.لقيس

فيووقفت،تستسلملمالنزاريةالقبائلأنإلاالسند،بتقسيمالمناديةالنزاريةعلىوتحامل

سيفهوأعملالسند،قدمالخبرحمعفلمابغداد،فيمقيموداودهذاكل.وهزمتهوجهه

،المنصورةجهاتفيالعربيةالثوراتوأخمد،منهمكبيرأقسمأأفنىحتىبالنزارية،

سيادةعلىتخرجوبدأت،النزاعفرصةاستغلتالتيالأخرىالسندمدنوأخضع

الأمور)82(.لهاستقامتحتىأشهرأيقاتلوظل.هناكالمسلمين

وتتحينروحها،تحملالقبائلظلتبلالأبد،إلىتخمدلمالعصبيةنارولكن

كانالخلافةمركزعنالسندبعدولعلجديد.منالبعضبعضهاليقاتلالفرص

يدأنوطالما.مناسبةالقبليةالتجمعاتأحديراهافرصةأيةفيلتثورباستمراريطمعها

جانبإلىتميللامتزنةسياصةانتهاجفيالمقدرةمنجانبعلىأنهوطالما،قويةالوالي

مستقرأ.السندوضعظل،القيسيةأوا!نيةالتجمعات

فيالتوازنمننوعأيقيمأنالبرمكى،موصى،المأمونأيامالسندوالياستطاعوقد

عامماتحتىالسندفيالقبليالصراعفينسبىاستقرارفترةعصرهفضهد،الحكم

-)221بينماالفترةفي،موصىبنعمرانابنهالولايةتسلمموتهوبعدهـ)83(.221

علىعملحيثالسند،فيجليلةأعمالمنموصىبنعمرانبهقامماورغم227(

وا!انيةالنزاريةبينزمنهفيالعصبيةوقعتلماأنهالاالسند،ربوعفيالأمناستتباب

فيحياتهأفقدههذاتدخلهولكن.بالنزاريةالإيقاععلىوعملا!انية،جانبإلىانحاز

لق!يادةتصدىماسرعانهذا،تدخلهالهبار!العزيزعبدبنعمررأىفعندما.النهاية

بنوعمر)84(.حذرهيأخذأندونلاه،وهووقتله،بعمرانوغدر،النزاريةالجموع

السند،مدنإحدى،بانيةوسكن،جدهموفدالذينالهباريينأبناءأحدهوالعزيزعبد

)85(.عوانةبنالحكمأياممنذ

السند،فيلهدولةلإقامةيخططالهبارىالعزروعبدبنعمربدأ،اللحظةهذهومنذ
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باحمها.كالخطةالروابطبعضالعباسيةبالدولةتربطهاأنعلىما،حدإلىشه

تأثكله،لهظلذلكومع.بالاستقلاللهيسصحيكنلمعمرانبعدالوقتولكن

بنعمرعليهويوافق،يؤيدهلم)ذاللسندالجديدالواليإنقيل:حتىحسابهويحسب

والقلاقلالمصاعبسيواجهالواليأنذلكفمعنىواليأ.يصبحلاالهبارىالعزيزعبد

)86(.قصرتأمطالتحكمهفترةأثناء

عنهفأنابالسند،ولايةإلىبالإضافةولاياتجملةأيتاخوتىقدالواثقوكان

منجزءعلىواليآكانإسحاقبنعنبسةأنويمدوعليها.الضبيإسحاقبنعنبسة

فيالسندعلىواليآعنبسةوظلالديل.علىالبرمكىمومىبنعمرانأياممنذالسند

إلىقدمحيثهـ،235عامأيتاخمقتلحتىالعباصى،المتوكلحكممنالأولىالفترة

أيتاخ،رجالمنأنهأساسعلى،عليهيضيقلمالمتوكلأننذكرأنيجبوهناسامراء.

هـ)87(.235عام،نفسهالعامفيبعزلهاكتفىبل

البرمكىموصىبنعمرانمقتلبعدالسندوليعنبسةإن:اليعقولىروايةوتقول

هـبعد235عامماتأيتاخداموماأيتاخ)88(.موتحتىصنواتت!عبهاوظل

-227عامبينماالفترةفيالسندولايةفيمكثقديكونعنبسةفإناعتقاله

اليعقوثط)98(.ذكرهـكا235

)09(عنبسةمنبدلآالسندعلىالمروزىخالدألىبنهارونالمتوكلولىوقد

أيامه،فيوالنزاريةا!انيةبينجديدمنالقبليةالعصبيةئارتثممدة،هناكفمكث

وعلى.النزاريةجموعيقودللاستقلالالمتحفزالأميرالهباركطالعزيزعبدبنعمروكان

النزارية،وكتلتهالهبارىالعزيزعبدبنعمرقوةتناصىأونسيقدهارونفإنيبدوما

واستطاعوا،العصبيةناريشعلونوجعلهم،وجماعتهالهباركطعمرأغضبالذىالأمر

هـقتلأ)19(.042عاموذلكالمروز!ط،هارونمنالتخلصذلكخلالمن

كيانإقامةسبيلفيالأمامإلىخطوةيسيرأنالهبار!العزيزعبدبنعمرقرروهنا

السند،ليتولىاستعدادعلىأنهصامراء،فيالمتوكلإلىفكتبالسند،فيلهصياصى

لحرجونظرآسامراء)29(.فيالخلافةلخزانةسبقوهمنيقدمهاكانالتىالأموالويقدم
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الأتراكتسلطبسببقلاقلمنوالأطرافالخلافةداريسودلماوذلك،المتوكلموقف

الهبارى،عمرطلبهماإلىالمتوكلاستجابمنها،أجزاءوانفصال،الدولةشئونعلى

النزاريةرجحتوبذلك.المروزىهارونموتبعدهـ،042عامالسندولايةومنحه

للسند)39(.حكامأوأصبحواا!انية،على)الحجازيون(

المتوكل.مقتلبعدالسندفيالهباركطعمراستقلالأنيذكرماالمصادر)"9(ومن

موتبعدولايتهعلىالمتوكلوافقحالماءالهبا؟العزيزعبدبنعمرأنالواقعوفي

قضيةإلاالاستقلالإعلانهيكنلموالسند.بلادفيالفعليالمتسلطهوأصبحهارون

فياستقلالهالهباركطعمرهـلأعلن247عامالمتوكليقتللمولوفقط.وقت

عمر،أمامالفرصةهـأتاح472عامالمتوكلمقتلولكن.الدلائلتشيركا،المنصورة

بولايته.وارتضوا،الجميععليهوافقبلشيئأ،الاستقلالإعلانيكلفهلمو

نأعليناالسندعلىذلكبعدتتابعتالتىالحوادثصدفينستمرأنقبلولكن

السند.إلىالهباريونقدمالهبارممط،ومتىالعزيزعبدبنعمرأصولعلىلنتعرفنقف

وفروعهم:الهباريينأصول

عنه-اللةرضى-الأسودبنهبارإلىالهباريالعزيزعبدبنعمرأصولتعود

الأسدكط.القرشيقصيبنالعزىعبدبنأسدبنالمطلببنالأسودبنهباروهو:

زمعة()أبوالمطلببنالأصودووالدهالقشيرية)59(.قرطبنيمنعامربنتفاختةأمه

زمعةوأبو.كلاببنزهرةبنمنافعبدبنالبريدراكبقيسألمطبنتفهيرةأمه

صلى-اللةرسولعنشرهاللةفكفالسماويةالمحمديةبالرسالةالمستهزئينأحدهذا

زمعةأبوأصيبوقدالم!ئهزئين!)69(.كمناك)إنا:تعالىوقال-وسلمعليهاللة

بنهشامبنحذيفةبنتأروىهىزمعةوأمقريق)79(.كبراءمنوكان،بالعمى

فاختة؟فهيهبارابنهأموأماالأسود)89(.بنعقيلابنهأموهىسهم،بنسعيد

بنعمرانبنعائذبنعمروبنوهبألىابناوهبيرةحمرانهما:لأمهوأخواه.صلف

)99(.مخزوم

بنتويتفيهيخاطبشعرلهستابأ،شاعرأالجاهليةفيالأسودبنهباروكان
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عليهاللةصلى-اللةرسولفهجا،هجائهفيهبارتمادىوقدالأسد!ط)001(.حبيب

صلى-اللةرصولبنتزينبفآذىاكرغيهفيوتمادىالسوء.منهوناله-وسلم

منمجموعةوسطفيوكان.مكةمنخروجهاأثناءحاملآكانتلما-وسلمعليهاللة

أغضبالذىالأمر،فأسقطتالأرضعلىوأسقطهافكبتدابتهانخس،فقدأصحابه

كثيرأ)101(.-وسلمعليهاللةصلى-اللةرسول

اإنلهم:وقالالمسلمينمنصرية-وسلمعليهاللةصلى-اللةرسولوبعث

اللةصلواتالرسولأنإلابالناو!فاحرقوهحطبحزمتيبينفاجملوههبارأوجدتم

وجدتموهإنافة،بعذابيعذبأنلأحدينبفيألا:فقالعادوسلامهعليه

فأصيببالعمىعليهدعا-وسلمعليهاللةصلى-الرسولإن:وقيلفاك!لوهإ)201(.

)سلامه،وحسن،الفتحبعدأسلمهبارآأنعلىتتفقفالمصادرأمر،منيكنومهما

،عذرهالرسولفقبلمنه،بدركانعما-وسلمعليهاللةصلى-اللةلرسولواعتذر

ثمالأمر،أولقلوبهمالمؤلفةمنوأصبحئ!بلهأ.مايجب"الاسلام:وقالعنه،وعفا

1(.)4الطائف-مكةطريقعلىالجعرانةفيالفتحعامإسلامهوكاناصلامه،حسن

هباربناللةعبدعنالفزارىورواه،النكاححديثفروىالأحاديثهبارروىوقد

1(.أمه)50عن

بكر،ألىأياموافر،بنصيبوصاهم،الإسلاميةالفتوحاتفيهبارشاركوقد

وعمرعرفةوافىقدوكان،الحجإلىعمرأيامفيعادثم-عنهمااللةرضي-وعمر

حجك،تماقدعمر:لهفقال،الغروبقبلواقف-عنهاللةرضى-الخطابابن

أصبحالناسيسبشابأكانأنفبعدهبار،تبدلوقدأ)601(.والمروةالصفابينطف

أهـ)701(.3عامأجنادينفيتوفىحتىوظلأحدأ.يسبفلائمسب

فهمأخوانعدةلهكانهبارأإن:نقولفإنناالهباريينأصولنتبعأنأردناماوإذا

عبد:فمنهمهبارأولادوأماالأصود)801(.بنوعقيلالأسود،والدهبه،وتسمىزمعة

)111(.الملكعبدبنيحىوحفيده،وعلىو)حماعيل)011(،)901(،الرحمن
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غيله.قوممعهوقتلعوف،بنالرحمنعبدبنمصعبفقتلههبار،بنإعاعيلوأما

مصعبنهم:وقتلرهجاعةعليهفتآمر،والفتوةبالقوةمشهورأكاناحماعيلإن:وقيل

شعوببنجعونةبنوعتبةسر،بناللةعبيدبنومعاذعوف،بنالرحمنعبدابن

واستغدواالعزىعبدبنأسدبنوفقامت.المطلبعبدبنالعباسحليف،الليثي

رضي-سفيانأ!بنمعاويةإلىأسدبنووركب.وصاحبيهمصعبأفحبسالسلطان

وأما)112(.القتلةبقتلقرارأيتخذلمأنهإلاالزبير،بناللةعبدمعهموكان-عنهاللة

الزبربنالمنذربنالعزيزعبدبنعمرولدهومنالسند.هباريونسلهفمنالرحمنعبد

جدهوكانالسند)113(.علىتغلبقدهذاوكانالأسود،بنهباربنالرحمنابنعبد

عوانةبنالحكمولايةأياماهـ،50عامالسندقدمقدالرحمنعبدبنالزبيربنالمنذر

عبدبنهشامخلافةفيالقسركط،اللةعبدبنخالد،العراقواليمنبأمر،الكلبي

)114(.الملك

مدنإحدى،بانيةمدينةفيأقاتقدالمنذرأسرةأنالبلدانيينكلاممنويظهر

مؤس!الهبارممط،العزيزعبدبنعمرسكنهاالتي،المنصورةمدينةبناءقبلالسند،

كيانإقامةإلىيتوقكاننفسهالمنذرأنويمدوبالسند)115(.المنصورةفيالهباريةالدولة

دعاةإلىبالإضافةالسند،فيالعصبيةعنالناجمةالوقتذلكفيالفتنعرةولكنله،

كلالشعوبيةوأتباع،الثوراتيثمجعونالذينوالعلويين،والخوارجصرأ،العباسيين

فكرةعنيقلعأنالمصلحةمنوجدأنهإلاللمنذر،ممتازةفرصةأنهمعهذا،

الأموية،الدولةسقطتحتىالسند،فيالبقاءوقرر،للمستقبلذلكمرجئأالاستقلال

لمعمايعوضأنيستطععفههناكوثارقرقيسياء،إلىومنها،العراقإلىالمنذرفعاد

اهـ)116(.32عاموصلب،عليهوقضىحوصر،ولكنهالسند،فيعملهيستطع

أولادألهنجدفإنناأسد،بنالمطلبوهوللهباريينالأعلىالجدإلىعدناماوإذا

وسيطأ،شريفأوكان،المطلببنحبيشأثطبنالسائببناللةعبد:منهمكثيرين

تزوجهائمطلقها،أنهإلا،عفانبنعمانبنعمربناللةعبدفاطمةابنتهتزوج

منذكرهالسابقابنالسائببناللةعبدبنالحارثأبووكانالزبير)117(.ابنمصعب

)118(.العربأفصح
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بنفىيدولدهومنهبار،وأخوالأسودبنزمعةوفروعهموأصولهمالهباريينومن

:أخوةوله-وسلمعليهاللةصلى-اللةرسولمعالطائفيومقتلالذى،زمعة

بنالدعبدبنكبرزمعهبناللةعبدولدومناللة)911(.وعبد،ووهب،الحارث

العباصي)012(.الرشيدقاضىوهببنوهبالبخترىأفطجدوهو،زمعة

أقامالتىالأصرةتلك،الهباريةللأصرةواضحةصورةلنايرسمالقدرهذافإنوبعد

حيثهـ،416عاموحتىهـ،042عاممنذ،المنصورةفيالعررالحكمأفرادها

فيالحوادثلأهمونعرضأمراءهاوسنذكر.سبكتكينبنمحموديدكطعلىسقطوا

)121(.زمنهم

هـ(:027-042)الهباريالعز-نرعبدبنعمر-ا

الأسود،بنهباربنالرحمنعبدبنالزبيربنالمنذربنالعزيزعبدبنعمرهو

منأوقيبما-استطاعأنهويبدو)122(.المنصورةفيالهباريةالدولةمؤسسالقرشى،

فياضتهروقد.والنظامالأمنويقرالسند،فيالعصبيةمفاسدعلىيقضى-أنحكمة

نأبدليل)123(.والشجاعةوالفضلوالنبلوالجودبالكرمالخلافةمقرحيثالعراق

لملكه،عاصمةاتخذهاأنبعدالمنصورةمركزدعمأنهولاشك.أيامهفيتزلمالعصبية

نأبدليل،وممتازةمتقدمةأيامهفيكانتالمنصورةحالةإنقيل:وقد.لحكمهومستقرآ

والاستقرار)124(.بالهدوءوتنعم،مرموقبمركزتتمتعأصبحتالمنصورة

بهحظيتوما،النزاريةأو،الحجازيةالعزيزعبدبنعمرعصبيةقوةولعل

عنيستقلعمرجعلا،الخلافةمركزعنالإقليمبعدمعخيراتمنوالسندالمنصورة

بلادهفيالعباسيةالخلافةباسميخطبعمروكانكبير.حدإلىالعباسيةالخلافةكيان

كانالعزيزعبدبنعمرأنالواقعوفي)125(.للخلافةالدينيةالتبعيةمظاهرمنكمظهر

ليكسبفقط؟العباسيةالخلافةباسمفخطبالسند،فيلحكمهشرعىسندإلىبحاجة

فيالامارةعر!قعمراعتلاءلطالنظردققناماوإذا.المسلمينخليفةمنالسندهذا

بماولايتهوجاءت،للمتوكلواليآكانهـ(472-042)الفترةفيلوجدناهالسند

مابتقديمتعهدأنبعدالسندعلىيقرهأنإلىالمتوكلفاضطرالاستيلاء،ولايةيضبه
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عام،الأتراكيدعلىالمتوكلتوفيأنوبعد)126(.الأموالمنسبقهمنيقدمهكان

معسامراء،فيالخلافةصلطةعناستقلالهإعلانفيحريةاك!رعمرأصبحهـ،247

فترةانقضتحتىكذلكوظلالسند.فيولايتهديارفيالعباسيةبالخطبةالاحتفاظ

حكمه.

والمؤيد.والمعتز،المنتصر،:الثلاثةأولادهبيندولتهقسئمقدموتهقبلالمتوكلوكان

موتبعدللمنتصر،استمرتفالخطةولهذاالمنتصر،أملاكضمنالسندوكانت

1(.)27المتوكل

عامالصفار،الليثبنيعقوبوئىهـ(927-)256المعتمدخلافةأياموفي

عبدبنعمرأنهذاومعنىالسند.وبلاد،وكرمانوسجستان،هـتركستان256

أيامالوضعوامتمر)128(.الرعيةالناحيةمنالصفارليعقربتابعآأصبحالهبارىالعز-نر

فتغيرتالسند،فيهابما،أخيهأملاكالمعتمدبأمرتولىالذكطالصفار،الليثبنعمر

يتدبرومنهـ)912(.265عاموذلكعمر،أخيهإلىيعقوبمنالهبارىعمرتبعية

علىيثورأنلابدأنهيجزميكادالهبارى،العزيزعبدبنلعمرجرىفيمااكئرالأمر

فكرأنهفلابد،يفعللمداموماطموحلأله.تحفيقأمامالوقوفمعناههذا؟لأنالوضع

،استقلالمنحققهماعلىحفاظآالصفاريينمسايرةضرورةإلىوخلصالأمر،في

ماذاثمالعباصى.الخليفةبسيادةاعترافهخلالمن،بتبعيتهمالاعترافإلىذلكأدىولو

إلىبالاستقلالالسندفييتمتعهودامما،المنطقةسادواالصفاريينكونمنيضره

سياسةالمنصورةضديتخذوالمالصفاريونداممانفسهأقنعأنهلابدثم؟كبيرةدرجة

العباصي.للخليفةهىكالهم،الاعيةوالتبعية،الأوضاعمسايرةمنبأسفلا،عدائية

هـعلى261عامالمعتمدأقدمعندمايتذمر،لمنفسهالوقتفيالهبارىعمرإنثم

أمرولاهوأنهالمعتمد،بنجعفرلابنهالعهدولايةبعد)الموفق(أحمدأرأخيهتولية

قتالالىانصرفقدنفسهأحمدأباأنالىيعودالسببولعلالسند.فيهبماالمشرق

فييتدخلبدألأنهالسند،أمورفيللتفككلالوقتيسعفهلمو،البصرةجهاتفيالزنج

بغداد)013(.فيالخلافةشئون
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القياموعدم،السكونإلىالهباريالعزرزعبدبنعمرركونفإنأمر،يكنومهما

ظاهريألأنهم،نفسهالمعتمدوالخليفة،الموفقأحمدوأ!ط،الصفاريينمنكلوجهفي

علىحقيقيأخطرأيشكلونلاالواقعفيبأنهمتفسيرهيمكنطموحاتهتحقيقضد

بالأمررضىأنهعلىلنايبرهنهذاعملهإن.ست"والاالمنمورة،فطاستقلاد

)131(.بالذاتوبالمعتمد،العباسيةبالخلافةعلاقتهحسنعلىلنايبرهن؟،الواقع

إلاالصفاريين،حربعنوالقعودوالسكونالدعةإلىالهبارممطعمريركنلمو

والهند،السند،ملوكحسابعلىأملاكهتوسيععلىالعملوهي،أخرىبحركةليقوم

،الإسلامالهندملوكأحددخلهـمثلأ925عامففي.الاصلامنشرإلىويسعىبل

السند.فيالقوىالمسلمالأميرباعتبارهالهباركلطالعزيزعبدبنلعمرالكثيرةالهداياوقدم

ياقوتةبينهاومن.الحرامالبيتفيلتعلقالفاخرةالهنديةالهدايابعضقدمقدعمروإن

أثرأالهبارممطلعمرأنلابد:نقولوهنا.الكعبةإلىومنهابغدادإلىأرسلتكبيرةخضراء

الهنود)132(.رعاياهمعأسلمالذىالهندممط،الملكهذاإسلامفي

الذينالصفاريين،أيامواضحغيرظلالهبارىلعمرالحقيقيالأثرفإنقلناومهما

الضوءتلقلممصادرناأنلهيؤسفومما.عامةبصفةالسندأخبارعلىأخبارهمطغت

المنصورةعنالحديثتناولهاوحتى.الأيامتلكفيالمنصورةفيالهباريينأخبارعلى

عنالجادةالدراسةصعوبةوهذه.التفصيلإلىاللجوءدونمقتضبآمبهمأيأتيوالسند

الاستنتاجإلىالأحيانمعظمفييلجأتجعله،الباحثأماموعقبة،الإسلاميةالسند

البحث.فينهمهتشبعولا،غليلهتشفىولا،والتخمين

بعدهجاءوقدهـ.027عاموتوفىعامآ،03حوالمطحكمالهبارىعمرأنوالمهم

موصىأنبدليلهـ(271-027)الهبارى،العزيزعبدبنعمربنموصىابنهللحكم

الخلقة،عظيمفيلأ-جملتهافي-كانتهـ)133(،271عامهديةالعباسىللخليفةقدم

كمثلكانتوظباءوحريرأ،وعنبرآ،ومسكأ،فضة،منثلاثةوأسنامأمواع،وجالأ

بعضيضيركاذلكسوىأضرىوأشياءعودوسريرالسواد،إلىتميلألوانهاالبقر،

تسلمفهلالهدايا.هذهبدليل،حسنةبالمعتمدموصىالأمرفعلاقةإذنالمصادر)134(0
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والمراجعالمصادرإنيتسلمها؟أنيريدكانأنهأمفعلاالمنصورةفيالإمارةموصى

بلآكحاذكرهعنوتصت،المنصورةفياللةعبدأخيهحكمإلىتشيرالمتوفرة

العزيزعبدبنعمرأنعليهوالمتفقالمعتمد.للخليفةالهديةقدمفقطأميرأذكرته

منذكرهـدون027عامحدودفيتوفيقداللة،وعبدموصئ،والدالهباركط

عنشيئألناتذكرلم،المنصورةعنتكلمتالتيالبلدانيينكتبوحتى)135(خلفه

القرضيالأسودبنهبارولدمنالمدينةحامأنإلىبالإشارةاكتفتبلحكامها،

الحقيقى.احمهإلىتشيرأندونفقط،

عنالإفصاحعدمفيالبلدانيين)137(كتب)136(الأنسابكتبشاركتوقد

أحيانأيجعلنامما،حكمهموسني،الهباريينمنالمنصورةملوكأحماءذكرفيالتفصيل

غيرها.علىالأموروقياسالفكر،إعمالإلىنلجأ

عامتوفيقدالهبارىالعزيزعبدبنعمرأنتذكرأيدينابينالمتوفرةوالمراجعهذا

موصى،ولايةعنمتجاوزةالعزيز،عبدبنعمربناللةعبدولدهبعدهوجاءهـ،027

تقديمفيكونتصحلموإنتطل،لمفإنهاصحتفإن.ولايتهاحمالالأصحعلىأو

،وإماالحكمإلىالوصولفيللمساعدةطلباإماالمعتمد،إلىالهداياالمنصورةأميرموسى

أرسلقدهذاوإنعمر،بناللةعبدأميرهامنبأمرللمعتمدالهداياقدمتالمنصورةأن

نزاعحدوثإلىتلمحلمالمصادرأنالاستنتاجهذاويرجح.موصىأخيهمعالهدايا

تقديممنالزبيربنرشيدالقاضىذكرهماسوى،المنصورةعرصقعلىالأخوينبين

.المنصورةحكمتوليهعلىقاطعأدليلأليستوهىللهدايا،مو!سى

هـ(:103-)027الهاويالعز-فىعبدبنعمربناللةعد-2

الحكم،علىعمر،أباهخلف،الأرجحعلىالمنصورةفيالهباريينالأمراءثافيهو

،التاموالهدوء،النظامالمنصورةويسود،إليهمنقادةوالأمور،المنصورةعرشوتسلم

الأصةمقرفيالوقتبعضويظل،والاطمئنانالراحةإلىيخلدجعلهالذىالأمر

النف!ىفييثيرانوالاطمئنانالهدوءولعل.المنصورةمنالقريمة،بانيةمدينةفيالهبارية

إلىأخلدفإنه،المنصورةفيعمربناللةعبدأصابماوهذاالحذر،وعدم،التسليم
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والسند،المنصورةفيالجميعوأن،الحكمصاعفيتسيرالأمورأنإلىوأطمأن،الراحة

المنصورةفيالخطةظلتذلكومع،لاهيةعيشةعاشأنهويبدو.أطاعوه

)138(.للعباسيين

الاطاحةهدفهالمؤامرةتعرضفقد،الطامعينفيهأطمعقدللراحةخلودهأنويبدو

قدمقدوالدهوكان)913(.كندةبنيمولى،الصمةأبوبطلها،الهباريينبحكمبل،بحكمه

-1)42للسندولايتهأثناءرجل(،)الألفهزارمردحفص،بنعمرأياممنذالسند،

اللةعبدالأميرلأن،المنصورةدخولفيالصمةأبوونجحالمنصور)014(.أياماهـ(،51

جمعماسرعانبلالأيدى،مكتوفيقفلماللةعبدولكن.بانيةفيمقيمعمرابن

إلىوالموظفينالحكمدواوينذلكبعدونقل،الصمةبأثطوأطاحقواشه،

1(.4)1المنصورة

رقعةتوسيعإلىعمربناللةعبدلجأ،الصمةأبوبهاقامالتى،الثورةأخمدأنوبعد

الورآحامنهطلبأنفصادف.الطرقبسشىالإسلامنضرعلىالعملوإلى،بلاده

مبسطبشرحإليهيرسلهـأن285عام،رائقبن)مهروق(مهروكويدعىالهند!

يقيمونممنفاضلأ،عالمآاللةعبدفاستدعى.الهنديةباللغة،الإسلاميةالعقيدةعن

أعجبته،مهروكقرأهاولماأراد.مالهفأرسل،العراقيالشاعرويدعى،بالمنصورة

باللغةقصيدةأرسلقدالعراقيالشاعروكان.الشخصهذااللةعبدمنيطلبوأرسل

وقد.القصيدةهذهضمنالإسلامعنيريدمالهويضرحمهروك،فيهايمدح،الهندية

عندهوظل،العراقيالشاعرإليهوأرسلمهروك،لطلبعمربناللةعبداستجاب

هو،بالهنديةللقرآنشرحآلهكتبوقد.الإصلامعنيريدمالهيشرح،سنواتثلاث

)142(.الاسلامتاريخفينوعهمنالأول

أممطمنالعلمرجاليستقطبكانالمنصورةفيالحكمبلاطأنعلىيدلناوهذا

فيالموجودالعراقيالشاعرذلكأرسلاللةعبدأنبدليل،الاسلاميلمالعافيمكان

التيالهنديةوباللغة،الإسلاميةالعقيدةأصولالهندممطالملكذلكليعلم،المنصورة

)143(.للإسلامجلىخدمةهذافيولعل!همها.
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قأالدلملثغرفيعظيمزلزالهـحدوث028عامحوالمطاللةعبدأياموشهدت

وقدكاملآ.تدميرآالمبالطودمر،والزروعالأحياءمنكثيرأوأهلكالمبافي،معظمعلى

البلادعمأنبعدحصلأنهوذكر،الزلزالهذاالخلفاء)144(تاريخفيالسيوطىوصف

مطمئنين،الناسكانوبينما.الظلامانتضرحتىالعصر،بعدمناستمركسوف

منعددتبعهالأولالزلزالإن:وقيلالخسائر)145(.أفدحبهموأوقع،الزلزالفاجأهم

سوىالمدينةبيوتمنينجلموشخص،ألف1ه.بالقتلىوفدر،المدمرةالزلازل

الممكنةالمساعدةقدمبلالأيدى،مكتوفالعباصىالخليفةيقفلمو.بيتمائة

حيأ)146(.بقيعمنالآلاملتخفيف

هـ(:033-03)2الهبار!العز-نرعبدبنعمربناللةعبدبنعمر-3

وكانهـ،203حدودفي،والدهبعدالمنصورةوتولى،السابقالأمرابنوهو

ثاكوهو.كثيرةوقرىقوىجيشولهالقرشى،الأسدبنالمنبهالملتان،ملكيعاصره

العملمارسوقدهـ.271عامعمربنموصىولايةاستثنيناإذاالهباريين،الأمراء

:وقالأيامهفيالمنصورةالمسعودىزاروقد)147(.ولاتهمنفكان،أبيهأيامالإدارممط

ووزيرهالهباركط،العزيزعبدبنعمربناللةعبدبنعمرالمنذر،أبوالمنصورةوملك

وشاهد،حمزةيدعى،العربملوكمنملكأالمنصورةفيوشاهدرباحأ.يدعى

بعمرانوأشاد،المنصورةفيكثيرأدورأللعلويينأنوذكر.الشواربأ!ابنالقاضى

المحاربين.الجنودمنفرد005حولهفيلوكلفيلأ،ثمانينلحاكمهاأنوذكر.المدينة

منفرقلسوهما:والذكاء،،التدريبحسنمنكبيرةدرجةعلىفيلينلهوأن

1(.وحيدرة)48

وتخطيطنظاموفقتسيركانتالمنصورةأمورأنالمسعودكطكتبهمماويستفاد

000.003حوالييتبعهاأنهذكرلأنهجدأ،ممتازالاقتصادىوضعهاوأن،سليمين

وبالتاليوتوابعها،،المنصورةسكانعددكثرةعلىيدلناالعددهذاإنثم.وعزبةقرية

والسند)914(.الهندفيمكانتهاعلى
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هـ:033الهاريالعزفىعبدبنعمربناقةعدبنعمربنمحمد-4

هـ،003عامبعدالمنصورةزارلماالهباريينمنذكرهفيمنالمسعودىذكرهوقد

وعليأ.محمدأ،:وابنيهرباحأ()ووزيرهاللةعبدبنعمرالمنذرألمطوزيررأى:إنهوقال

وما،المنصورةهـفي033عاماللةعبدبنعمرموتبعداستمرتالدولةدامتوما

لأراكبرالابنمحمديكونأنالمنطقفمنآ،الحانسلفيوراثيأهناكالحكمدام

عنتصمتالمصادرأنورغم)015(.أبيهبعدالمنصورةفيالعرشوارثهوعمرالمنذر

الرابعالقرنمنتصففي،المنصورةإن:القوليمكنناأنناإلا،تفصيلاتأيةإعطاء

رغيد،وعي!ق،واسعةوأدبيةعلميةبنهضة-غيرهاشأنضأنها-تمتعتقدالهجرى

)151(.حوقلابنولعل.والدهعهدفيالرخاءلعهدامتدادمحمدحكمأنعرفناما)ذا

منادمورةآوحا9:!الهـجن034عامحدودفيالمنصورةزارعندماقصدهقد

إ.العباسلبنىفيهاوالخطبةالأسود،بنهبارولد

االباو!:العزيزعبدبنعمربناللةعبدبنعمربنعلى-5

الرابعالقرنأواخرمحمد،أخيهوفاةبعدالمنصورةفيالحكمتسلمالأرجحوعلى

وذكرالهجركط،الرابعالقرنمنالأخيرالثلثفيالمنصورةالمقدصىزاروقد.الهجري

وضعبعكسالعباصى،للخليفةتزاللاالخطبةوأنالهباريين،بيدالمنصورةفيالحكمأن

مدحفقدذلكومعا".)52الفاطميينالشيعةلقوةآنذاكتخضعكانتالتى،الملتان

أ)153(.فغالقوىسلطانإوهذا:قائلأالمنصورةسلطانالمقدصى

:المنصورةصاحبمحمدبنيحى-6

تكلمعندماهـ،377عامحواليوذكرهرحلاله،إحدىفيدلفأبوذكرهوقد

،المنصورةصاحبوهوالأموى،محمدبنيحعىيدفيوالبلد:فقالالملتانمعبدعن

مقيمالأموكلطوالخليفةالسند،قصبةأخهاذكر،المنصورةعنتكلمولماكله)154(.والسند

عندكذلكوذكر)155(.وبحرهبره:كلهالسندويملكالحدود،ويقيم،لنفسهيخطببها

صاحبوإلىالأموى،إلىالخراجأهلهيؤدى،واسعبلدانه1إ:بغانين1عنالكلام

)المولتان(1)156(.الذهببيت
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!ط:مايستخلص،أقوالمنسبقهوما،القولهذافييتمعنومن

تكنلمالهجر!،الرابعالقرنمنالأخيرالربعحوالمطأىهـ،377عامالملتان-أنا

مستقلةشيعيةدولةفيهابل.للمنصورةتابعةتكنلموالأموى،محمدبنيحىبيد

بموافقةإلابأمريقطعونلا،منبهبنيمنحكامهاوكان)157(.المقدسيذكر؟

السنيةالمنصورةيتبعونفكيفأيضأ،لمصرتذهبوالهداياالفاطمى،الخليفة

.آنذاك

ملكهمذهبفالأمويون،صحتهنطمشكوكاسمالأموكطمحمدبنيحىاسم-أن2

منالأخيرالربعفيالمنصورةفيموجودأموكطخليفةأيةوأيضأبعيد.زمنمنذ

كا،الهباريونهموالحكامالعباسلبنىآنذاكفالخطبةالهجرى؟الرابعالقرن

)158(.وغيرهالمقد!سيبذلكصرح

يعدلأن-الهجريالرابعالقرنأواخرهباريةالمنصورةداتما-الأرجح-3

عمربناللةعبدبنعمربنمحمدبنيحىليصبحالأموى،محمدبنيحىاسم

العزيز)915(.عبدابن

افباريين:نهاية

عبدالعزيزبنعمربناللةعبدبنعمرأنمنالمسعودى)016(لناذكرهماورغم

إليه؟ذهبنا؟فعلأحكماهللنايذكرلمأنهإلا،وعلىمحمد:ولدانلهكانالقرثى

أضهمالوئمعنه؟والمصادرالمراجعبسكوتنعرفهولا،الحكمفيغيرهماهناكأم

الحاضرةالمصادرداتوما،المنصورةفيحكمهمابمدةتسعفنالمفالمصادرحكما

والتخمين.الحدسبابمنعليهماحكمنافيبقى،القضيةهذهعنتصت

صاحب،سبكتكينبنمحمود،الهباريةالدولةعلىقضىالذىأنحزمابنوذكر

وقد.بالضبطالدولةعلىالقضاءتاريخلنايحددلمو)161(.خراسانمنالنهردونما

عامالقعدةذممطنصففيسومناتعلىهجمالغزنوكطمحمودأنالأئير،ابنذكر

بلغهفلماالإصلام،عنارتدقدصاحبهاوكانففتحها.المنصورةعلىحملثمهـ،164

منالدولةيمينفقصده،أشبهبغياضواحتمىفارقها،محمود،الدولةيمينمجىء
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إلامنهمينجلموكثير،منهموغرقاكئرهم،فقتلمعه،وبمنبهفأحاط،موضعين

هـ)162(.417عامصفرفي،غزنةإلىمحمودالدولةيمينعادذلكوبعد.القليل

بلحقيقيأ،ارتداداليسالاسلامعنارتدالمنصورةصاحبأنفمعنىوهنا،

مرتدينأناسسيطرةتحتوليس،الشيعةسيطرةتحتأصبحتالمنصورةأنالمقصرد

الهباريين.منالإسلامعن

:المنصورةليالشيعيالوجود

الرحالة،الحقيقةهذهاكدوقد.المذهبسنيةالمنصورةفيالهباريةالحكومةقامت

فيالموجودةالقليلةالرواياتوتضهد.بأعينهموشاهدواالبلاد،تلكإلىوفدواالذين

الإصلام،علىوالمحافظة،بالعدلاتصفواالمنصورةحكامبأنوالمراجعالمصادر،مظان

فيبهوالمعترفالرحمىالمنصورةمذهبوكانالسند.ربوعفي،نشرهعلىوالعمل

يخطبونالعباصية،بالخلافةمتعلقينالهباربنووظلوالحنفى)163(.،الظاهريالمنصورة

باحمها)164(.

داودكطوكانزيارئه،أثناء،المنصورةقضاةقاضيرأىأنهالمقدصى)165(.وذكر

منالقصباتتخلوولا،شيعةملتانأهلأنوذكر.وتصانيف،تدريسوله،المذهب

إنهم.للحنابلةعملولا،معتزلةولا،مالكيةبهليس،حنيفةألىمذهبعلىفقهاء

وعفة.وصلاح،محمودةومذاهب،مستقيمةطريقةعلى-المنصورةأهل-بالإجال

والفتنة.،والهرج،والعصبيةالغلو،مناللةأراحهموقد

إلىالشيعيالمذهبانتقلكيفإذن،المنصورةأهلصفاتهذهكانتفإذاوبعد،

المنصورةفيأنذكرلوجدناهللمنصورة)166(المسعوديزيارةإلىعدنالو؟المنصورة

محمدوولدهعلي،بنعمرولدمنثم-عنهاللةرضي-طالبألىبنعليولدمنخلقأ

الرابعالقرنمطلعفيضيعيةالمنصورةأنبالضرورةيعنيلاهذاولكنعلي.ابن

الشواربألىابنالقاضىيأمرالخليفةأنيرىذلكصحةيفترضومن.الهجرى

لمالقاضىأننجداكئرتمعناماوإذا؟أرسللماذاوإلا،المنصورةفيالشيعةأمامليقف
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القاضىبينوقرابةنسبأ،هناكلأنولكن،الشيعةأمامليقفالمنصورةإلىيذهب

المسعودممط)167(.أشاركا،المنصورةوحكام

ولما،أفضلبصورةالحقوجهلنالظهرمثلأالأثرابنروايةفيجاءماتدبرناولو

استخلصهـ؟416-204بينما،الفترةفيالمنصورةعلىالشيعةبتسلطجزمنا

حكومةعلىقضىسبكتكينفيالدولةيمينأنذكرالأثيرفابنمثلآ)168(.الطرازى

ونسب،اعتقادهخبثالفتوحأباسلطانهابأنذلكوعللهـ،693عامالشيعيةالملتان

فسهلالملتانوترك،سرنديبإلىالفتوحأبوهربالدولةيمينجاءولماالإلحاد.إليه

ابنقبلالمقدصىبذلكوقالالضيعي)916(.النظامعلىوالقضاءفتحها،الدولةيمينعلى

النظامكانولو)017(.المنصورةأهلبتشيعيقللمولكنه،الملتانزارعندمابمدةالأثر

المنصورةكونينفيمماالهجر!ط،الرابعالقرنمنالأخيرالربعفيالمقدصىلذكرهضيعيآ

.المنصورةت!ثيعإخفاءفيلهمصلحةلاوالمقدسىالهجرى،الرابعالقرنأواخر،شيعية

بنعمودهـأرسل641عامفي:فيقولأخرىروايةفيالأئير)71؟(ابنويعود

الخلافةعلىيستعدونهالفاطميينمنوردتهالتيالخلعرسولهبواسطةصبكتكين

رأيه.فيهاليرىللخليفةالخلعأرسلولذا،العباسيةللخلافةخادمإلاهووما،العباسية

منهاوخرج،فأحرقتباحراقهاأمرأنإلابالئة،القادرالعباصى،الخليفةمنكانفما

نأأرادسبكتكينبنمحمودأأنعلىالروايةهذهتدللمأالفقراء.علىوزعكثيرذهب

وجهاتها،غزنةفيدولتهدعائميثبتأنيريدلأنهجانبهإلىالعباسىالخليفةيك!سب

نإثموالهند؟السندفيفتوحاتهفيخصوصأ،الخلافةبتأييدالدينىالشدلهاويكسب

العلم،أئمةعليهوقعبغداد،فيمحضرعملهـأنه204حوادثفييذكرالأثيرابن

نهايةمنالممتدةالفترةإن)172(.الفاطميينبنصبفيهيطعنونوالوجهاءوالفقهاء،

شهدتمنهالأولالربعإلىبلالهجرى،الخامسالقرنبدايةإلىالهجرممطالرابعالقرن

العباسي.الفاطميالصراعأدقبمعنىأو،السني-الشيعيالمذهبيالعداءمنقسطأ

هذايستغلأنأرادسبكتكينبنمحمودآالدولةيمينأنالمحتملمنأليسوبعد،

المولتانعلىقضائهصببأنبررفكما؟لجانبهالعباسيةالخلافةمععلاقاتهفيالصراع
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نأ!المئللديهط!حفلا17(،)كاالشيعيةللمباديءالفتوحأثطصاحبهااعتأقالى!ود

ولذلكهـ.174-614عامعليها،استيلاءهليبرر،نفسهالاتهامالمنصورةحكام!!

لحاآنفسهاالتهمةوجه،الاسلامعنوارتدادهنيتهبخبثالمولتانآحااخهمكا

تلمحلاالمصادرأنمع)174(بلادهاحتلالليبرر،الإسلامعنارتدإنه:وقالا!ممورة،

زارالتىبالمصادر،والمقصود.الإسلامعنالمنصورةآحاارتلىادلقف!تلميحأحتى

أهلكانلوثممثلأ)175(.كالمقدصى،الهجريالرابعالقرنأواخرالمنصورةأ!حابها

فيمحمودتأخرفلماذاالهجركط،الخامسالقرنمطلعفيشيعيةوحكومتهاالمنصورة

نإ:قائليقولوربمامر؟؟الشيعيةالملتانحكومةوأسقط،سارعأنهمععليها،القضاء

فمثل.بالقوةالمنصورةوحكمواالمولتان،فيهزيمتهمبعدالمنصورةعلىسيطرواالشيعة

منعنهمعرفبماالشيعةإنوثانيأ:،والمراجعالمصادربهتصرحلمأولأ:الرأكطهذا

لفرصةالدعةإلىويركنون،يخمدونمافسرعان،كبيرةقوةأمامفشلواإذا،تقية

الملتانجهاتمنلهمأمنأأكزالمنصورةفهلأمنأ.اكزمكانإلىويهربون،مناسبة

لوالمنصورةإن:ونضيف؟سبكتكينبنالدولةيمينيدعنبعيدةهىوهلمثلأ؟

المبدأالمنصورةأهالييقبلفهل،قويةوهى،الملتانمعلكانتشيعيةتكونأنأرادت

المصادر،بهلصرحتهذامثلحصلولو؟وضعيفةمنهزمةوالمولتان،الشيعي

نأيستحقحدثالدولةيمينأيامللمنصورةالملتانمنالشيعةانتقالأنخصوضأ

،المنصورةفيشيعيةسلطةقياماحمالفيبقىتصرحلمأنهاداموما.إليهالنظريلفت

)176(.مقبولعلميسندبلاافتراضهـمجرد416هـوحتى204عامبعد

للمنصورةا!اريالتاريخ

الهباريين،فترةفي،المنصورةفيالحضاريةالمظاهربعضإلىالقسمهذافيسنعرض

المنجزاتلأهمونعرضالحضاركط،الفكرميادينشتىفيهـ(،24-416)0

.المنصورةأرضفوقالحضارية
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والإداويالسيالصيالنظام

الحكمهذاقدرةمدىوما.وكيفيته،الحكمطريقةهوالسياصىبالنظاموالمقصود

الخلافةعنالمنصورةحكامإليهوصلالذيالاستقلاليالمدىثم،الاستقلالعلى

بموجبهيسيرالذيالنظامذلكالإفىاريبالنظاموالمقصودوسامراء.بغدادفيالعباسية

يبغيهماوفق،الحياةأموريسيرونالذين،الدواوينكتابمنالعددممطالكمذلك

.القانونويقرره،الحكام

سقوطها،إلىإنشائها،منذهاميندورينفيمرتقدفإنهاالمنصورةلمدينةوبالنسبة

هـ.417-416عامالغزنوىمحموديدعلى

"عهدتسميتهيمكنناوماوالثافي،الولاةبدورنسميهأنيمكنناما:الأولالدور

منإما،الخارجمنيعينونالولاةكانالأولالدوروفيكبير.حدإلى"المستقلةالامارة

العباسيين.أياموالبصرةوسامراء،بغدادأو،الأمويينأياموالبصرةدسثق

وألبغداد،أو،للبصرةأولدمشقكاملةتبعيةتابعةالمنصورةكانتالدورهذاوفي

وإلا،مسلكهعنراضيةالمركزيةالحكومةداتمالمقىالمعينوالواليلسامراء،

وإذا.الخلافةعنهترضىمسلكأيسلكأنوعليه.الخلافةدارإلىوالاستدعاءفالعزل

بقاءمدةتكنلمو)177(.بالقوةيخضعهمنلهالخلافةفترسلالولاةأحدتمردأنحصل

لمركزبالنسبةالأطرافمدنمنتعدالمنصورةلأن،الأحيانمعظمفيكبيرةالوالي

علىقاعدةليسوهذا.الاستقلالفييفكرأنيليهامنيغرىوموقعها،الخلافة

العتكىحفصبنلعمرحصل؟،طويلةمدةالوالييبقىأنيحدثفكانالإطلاق

أهـ()178(.51-1)42الفترةفيالسندعلىواليأظلفقد)هزارمرد(،

فقد-اكثريهمناماوهو-الهباريةالامارةدور،الثافيالدورإلىبالنسبةوأما

وأصبحوأمرائها،السندعلىضعيفةالعباصيالخليفةيدوأصبحت،الصورةانعكست

الخضوععلىكدليل،بالخطبةمعهاويرتبطون،الخلافةجسمعنتمامأمستقلينالأمراء

الخلافةلأن،حاصلةشكلافهي،ضروريةالخلافةموافقةكانتوإذا.فقطالديني
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كرمضالاحميةالتبعيةيكفيهاكان،المتوكلعصربعد،الثالطدورهافيخصوصأالعباسية

وأصبح)018(،والسلاطين)917(بالملوكيدعونالولاةوأصبح.العباسيةالدولةلوحدة

علىاستولىالهبارى،العزيزعبدبنعمرالأمراءفأولآ.الحانسلفيوراثيأالحكم

وانقض،الأتراكمعصراعهأثناءهـ،042عام،السيئةالمتوكلظروفمستغلآالحكم

المتوكلفاضطر.الحكمعلىواستولى،وقتلهخالد،ألىبنهارونالعباصى،الواليعلى

علىأمرأالهباريعبدالعزيزبنعمرتعيينعلىيوافقأنإلى-الاضطراباتوطأةتحت-

موسىبنكعمران،قبلهالولاةيقدمهكانماالأموالمنلهيقدمأنعلى،المنصورة

أعلنهـ،472عامالمتوكلقتلولماهـ)182(.227عامالهبارىقتلهوالذكطمئلأ)181(،

فيمملكتهإلىوضم،للتبعيةكرمزبالخطبةبالخلافةوارتبط،التاماستقلالها!اري

غربوالحصونوالقرىالمدنوضمتالسند)183(،شرقالواقعةالمدنالمنصورة

الملتان.لدولةالسند

الخلافةمقدراتعلىالهجرىالرابعالقرنمنالأولالثلثفيبويهآلسيطرولما

لآلالمنصورةحكامخطبالمناطقمعظمعلىالزمنيةسلطتهموانتشرت،العباسية

العباسى)184(.الخليفةجانبإلىلهمللخضوعكرمزبويه

الذيالليثيعقوبأيامالصفار،آلبسلطةقبلأاعترفواقدالمنصورةحكاموكان

-265الليثبنعمرأخيهأيامثمهـ،265-257النهروراءوماخراسانولي

فقدتالمنصورةأنمعناههذاوليس.بالسيادةاعترافهمجانبإلىوطبعأهـ،287

حكامرأىولكنبعد،فيماالبويهيينأوالصفاريينلحسابالسياسيةشخصيتها

فيبقائهمعلىويحافظ،الاستقلالمنمزيدألهمسيتيحلمالمسامسلكهمأنالمنصورة

)185(.مستقلسياصىككيانالمنصورة

خطبواالمنصورةحكامأنذكرالذيالمقدسيعبارةعلىالمباركبورىويعلق

بحاجةالمنصورةلأنلهم،إرضاءوهذا.الساحليةالمدنتتعدلملهمالخطبةإن:للبويهيين

الدولة،عضدعندشيراز،إلىذهباللةعبدبنعمرأبناءأحدأنبدليل،المساعدةالى

بنىمنغلاماوإنقائلأ:تعليقهفيالمباركبورىويستمرشيراز،فيرآهقدالمقدصىوأن
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بناللةعبدعهدفيعليها،والاستيلاءالمنصورةلغزوخرجالصمةأبوويدعى،كندة

وبناء.المنصورةعنوأجلاهحاربهعمربناللةعبدوإنالهبارى،العزيزعبدبنعمر

الثاق،البويهيالأمير،الدولةعضدباسمالخطبةفيالدعاءبأنالقولفيمكنهذاعلى

هـ)186(.371عامالأثناءهذهفيكان

فكيف،جانبهقدالصوابأنيلاحظالمباركبوريقالهفيماأكزيتمعنومن

التى،الصمةألمطثورةأثناء،مساعدتهمويطلبون،للبويهيينالمنصورةحكاميخطب

-)027حكمالذيالهباري،العزيزعبدبنعمربناللةعبدأيامحصلت

03(؟)187(.1

بمدةذلكبعدوجدواوإنما،كقوةوجدواقدبويهآليكنلمالتاريخهذاففي

فيكقوةالدولةعضدهـوظهور271حدودفيالصمةألىفثورةتقريبأ.قرننصف

)188(.وكرمانوالأهوازوالعراقفارسفيهـ(372-)338حدود

الخلافةدارفيعرفالذىالنظامهوالسندفيالإدارىالنظامجلأنفيشكولا

الخلافةنمطعلىدولةالقاسمبنمحمدفيهاأقامفتحهامنذالسندلأن،الاسلامية

إسلامى.نظامالمنصورةفنظامهذاوعلىالسند.منالإداريينببعضواستعان،الأموية

نأفذكر،ورالمطملكىالحكمنظامأنرأىالمنصورةزارلماأنهالمسعودىذكر

منالملتانمملكةوصاحبالأسود،بنهبارولدمنرجلالمنصورةمملكةصاحب

قبلأي.قديممنمتوارثهؤلاءفيوالملك،غالببنلؤممطبنسامةولدمنقريش

سادالذيالحكمنظاميعتمدالمنصورةنظامأنأى.والملتانللمنصورةالمسعوديمجيء

رغبةأوجبتسياسةاتبعواالمنصورةحكامأنحوقلابنوذكر)918(.الإسلامىلمالعا

قياممنذالعباسيةبالخلافةالارتباطمع،سواهممنعلىوإيثارهم،حكمهمفيالرعية

)091(.المنصورةفيالهبارىالحكم

يشاطرونهمالمنصورةلحكاموزراءهناكيكونأناقتضتالظروفأنشكولا

أثناءنفسهالمسعودكطشاهدهماوهذا،الدولةدواوينعلىوالإشرافالحكمأعباء

عمربناللةعبدبنعمرالمنذر،أردولةفيرباحأالوزيررأىأنهفذكرللسند،زيارته
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يدعى،العربملوكمنملكآأيضأثاهد؟)191(.المنصورةفيالهبارىالعزيزعبدابن

ونسب،وصلةقرابةالقاضيالشواربألىوآلالمنصورةحكامبينأنهوذكر.بكمزة

إلىموجودالقاضىمنصبأنأى)291(،القاضىمنصبأيضأهناكأنعلىيدلمما

تطبيقفيويشارك،الإسلاميةالأوقافشئونعلىليشرفوالوزير،الملكجانب

تعيينحقالقضاةولقاضى.العاصمةفيموجودالقضاةقاضيمنصبولعل.الريعة

الحكم.مركزالمدينةفيهويبقىبيما،للمنصورةالتابعةالأخرىالأقاليمفيضاة

وأعمالها،،المنصورةفيالعامةالإدارةرسمفيتساهمدواوينعدةوجدت؟

المدنفيولاتهموبينبينهمالرحميةالحكاممراسلاتعلىليشرف،الرسائلديوانفهناك

مثلأ،الخلافةدارمعكالمراسلات،دولتهمخارجوبينبينهمفيماأو،للمنصورةالتابعة

ملاحظةمعهذا.الهباريةالإمارةدورقبلسائدأكانماعلى،المجاورينالأمراءمعأو

الهباريةالعلاقاتلكزةوذلك)391(،المراسلةفيالعربيةجانبإلىالسنديةاللغة)دخال

المنصورةفيالهباريةالدولةوضعأنفيولاشك.المسلمينغيرالسندأقاليمأمراءمع

وعمال،والكتاب،والقاضيالوزيرمنكلجانبإلىالحاجبوظيفةوجوديقتضى

قبلأيضأالسندفيظهرقدالبريدديوانوكان.للمنصورةالتابعةوالأقاليمالمدن

منبهيقوملماالريدديوانالمنصورةفيالهباريونيرعىأنالضرورىفمن.الهباريين

بصفةالخلافةداروبينبينهاوصلحلقةأنه؟،عامةبصفةللدولةجلىخدمات

وغرها.،الاسلاميةالخارجدولمنوغيرها)491(،رحمية

وبين،الهباريةالدولةوأقاليمالمنصورةبينتصلللبريدمعروفةطرقعدةوهناك

البصرةبغداد،منيأقيطريقفهناك.الاسلاميةالدولةوأقاليمالخلافةودارالمنصورة

إلىثم،بمكرانتيزحتىوكسركند،ومهرجونرماشير،،سيرجانالشيراز،الأهواز،

السند.فيالهباريينعاصمةللمنصورةالنيرونومن،والنيرونوالدييل،وأرمابيل،كيز،

بغدادمنالمسافةوكانت.البنجابإقليمعبرالملتانإلىالطريقهذايستمرأنويمكن

المسافةهذهتقطعالبريدخيولوكانتميل.41..بتقدر،المنصورةعبرالملتانإلى

العهدطيلةعامرأوظل.والمنصورةبغدادبينالرئيسالطريقهووهذا)591(.أسبوعفي

الأقاليمتصلالطرقمنشبكةفهناكالوحيد،الطريقهووليس.المنصورةفيالهبارى
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استفادتوقدوالهند)691(.،وسجستان،وكرمان،خراسانمن،بالمنصورةالمجاورة

التجارةازدهارعلىساعدمماالتجار،واستخدمها،عامةبصفةالبريدطرقمنالتجارة

.للمنصورةالخارجية

وفقالبرممطالريدنظموقد.والخارجالمنصورةبينمابحريةاتصالطرقوهناك

كل4،بريديةمحطاتللسندالطريقطولعلىفهناك.واضحةوخطة،معروفةطرق

خيلبهامحطةوكل.حكوميةالولاق(.)أولاقخيولمحطةكلوفي،محطةأميال

وتسترج،الرصالةفتسلم،للثانيةالخيولوتسير،الأولىالمحطةالرسالةتستلم،خاصة

الشيءأو،الرسالةتصلحتىوهكذا،الثالثةإلىالثانيةالمرحلةخيولوتنطلق

فيحضرالبريد،خيلعلىالولاةأحدإحضارالخليفةيطلبماكثيرأوكان.المطلوب

بسرعة.

وهذهالرجالة(،بريدباليد،)البريد،بالأشخاصالرسائلنقلطريقةوهناك

والميلميل،مسافةكل،محددةمسافاتإلىالطريقتقسيمأساسعلىتقوم،الطريقة

والميلميل.ثكفالداوةذلكوعلىالداوة،تسمىمنزلةوكل،منازلثلاثإلىيقسم

ثلاثخارجهاوفي،معمورةقريةميلثلثكلفيويكونالكروة،يسمىعندهم

فهمواحدكلوعندأوصاطهم،شدواتد،للحركةمستعدين،الرجالفيهايقعدقباب

الكتابالشخصأخذالبريدخرجفإذا.نحاسأجراسبأعلاهاذراعنمقدارمقرعة،

القبابفيالذينالرجالحمعفإذامسرعأ،وخرج،بالأخرىوالمقرعةيده،بأعلى

وهكذاهوواستراحالكتابأحدهمأخذ،وصلهممافإذا.لهتأهبواالجلاجلصوت

عدةفيالرجالةطريقةاستخدمتوقد)791(.المطلوبالمكانإلىالكتابيصلحتى

وأ،بسرعةخراسانمنللسلطانالفواكهإحضارفيفاستخدتلسرعتها،أغراض

رجل،منأصيحملهامحفةعلىيوضعونحيثالعجزةنقلأو،للسلطانالماءنقل

)891(.المستعجلةالأعمالمنذلكوغير
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القضالبالنظام

وفيالسند،فيالقضاةيعينالذىهوالخليفةكان،المنصورةفيالولاةدورفي

قضاةتعيينعلىيشرفالذىهو،المنصورةفيالمقيمالقاضيوكان.بالذاتالمنصورة

الخراجواليمعيساهموكان.المنصورةفيهوويظل،السنديةوالأقاليم،الأخرىالمدن

وصلاحياته.اختصاصهحسبكل،الإقليمفيالحكمدفةإدارةفيوالأمير

العباصي،الخليفةفظل،المنصورةفيالهبارييناستقلالأيامسائدأظلالتقليدوهذا

علىأيضأيشرف(قضاة)قاضيالمنصورةوقاضي،المنصورةقاضىيعينالذىهو

باعتبارهالقاضيتعيينعلىضروريةالخليفةوموافقة.الأخرىالمدنفيقضاتهتعيين

الإسلامية.الشريعةتطبيقعلىالأولالمشرف

المنصورةعليهاتسيطرالتيالسندمدنأنالحموى)991(ذكرهاروايةمنويستفاد

،العباسبألىيكنىقاضيآللمنصورةوأن،حنيفةألىمذهبعلىهومنأهلهامن

فيالقضائيةالحياةلنافيصف02(،المقدصى)0وأما.تصانيفوله،المذهبداود!

داوديا،المنصوركط،محمدأباالقاضى)ورأيت:يقولعندمامظاهرهابأجلىالمنصورة

منالقصباتتخلوولا،شيعةالملتانوأهل.!.،وتصانيفتدريسله،مذهبهفيإمامأ

للحنابلة.عملولا،معتزلةولا،مالكية)السند(بهوليس.حنيفةألىمذهبعلىفقهاء

،محمودةومذاهب،مستقيمةطريقةعلىاهنصورة(سكانوفهمالسند،)سكان)نهم

إ)102(.والفتنة،والهرج،والعصبيةالغلو،مناللةأراحهمقد،وعفة،وصلاح

التيالأفكارمنشيءصفوهايعكرلاصافيةكانتالقضائيةالحياةأنيعنيوهذا

لمو.حنيفةوألىالظاهرىداودمذهبالسائدوأن.الإسلاميةالأمةبسببهااختلفت

سلبأ،لاالشافعيالمذهبعنشىءهـأكط375عامحدودفيالمتوفىالمقدصىيذكر

2(.إيجابأ)20ولا

الحكامبينمايجمعكانالذىوالنسب،الصداقةالمسعودممط)302(لنامدحوقد

عامالعباصىالمعتضدالخليفةاختارهالذى،الشواربألىبنمحمدوالقاضيالهباريين
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كانإذاإلايورثلاالقضاءأنيلاحظأنويجبالقضاء.أبناؤهتوارثثمهـ.283

السند،فيعظيمةمنزلةالشواربأرابنونال.يعزلوإلاللقضاء،أهلآيرثهمن

أرابنمنزلةعلوعلىيدلناومماالقضاء.فييشتغلونبعدهطويلةسنينعائلتهوظلت

ابنه،وأن.إليهيصهرواأنويطلبونوده،يخطبونكانواماكئيرأالولاةأن،الشوارب

عامحدودفي،المنصورةفيالمسعوديقابلهالذىهوالضواربألىبنمحمدبنعلي

2(.هـ)3034

مركزهمنتأقيقوتهفإن،الشريعةوفق،الخصوماتفييفصلالقاضيوبصفة

منجويسودأنعلىالمنصورةفيالولاةدورفيالولاةحرصولذا،شخصهمناكز

يثيرالذىالشعبغضبمعناهالقاضيغضبلأن،القضاةوبينبينهمالتفاهم

الحكم.وجهفيوالصعابالمشاكل

طردعلىقادرأالهبارىالأميرفأصبح،الوضعانقلبالهباريةالامارةعهدوفي

تعيينعلىالموافقةتصدرالتيالجهةهوظلالخليفةأنولو،ذلكرأىماإذاالقاضي

فيللقضاةقاضيآالثمواربألىبنهـمحمدأ282عامالمعتضدعينمثلما،القضاة

)502(.الرابعوبداية،الهجريالثالثالقرننهايةفي،المنصورةفيالسند،

دخولمنذالسند،فيعرفتفالحسبة.والمظالم،الحسبةالقاضيبعملاتصلوقد

والموازين،،العامةالآدابومراقبة،المجتمعسيرمراقبةعلىللإشرافالاسلام

باختصار)602(.المنكر،عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،والمكاييل

لاكى،والقادةوالأمراء،،الحكاموجهفيللوتوفإلاأقيمتفما،لمالمظاوأما

إلاوجدتماالوظيفةهذهأنفيولاشكحقها.علىويعتدوا،الشعوبيظلموا

عرفهذاوإن.الحاكمةالطبقةجيوبإلىتذهبأنمنالرعيةأموالعلىللمحافظة

ووصف)702(.المنصورةفيوخصوصآ،الامارةعصرأو،الولاةعصرأيامالسندفي

السلامجعلممالأحد،يتعصبواأندون،الجميععلىاللةحدودبإقامةالمنصورةحكام

)802(.عامةبصفةوالسندالمنصورةأرجاءيعمانوالأمن
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الاجماعيةالحالة

طبقيأ،مجتمعأ-عامةبصفة-والسندىالهنديالمجتمعمنكلكانامحمع:طقات

والملك)الأثرافالشاكريةمنها:طبقاتعدةهناكوكانللسند.الإسلامدخولقبل

لافقط،أقداح3)يشربونالكستريةالخمر(،يشربونالاالبراهمةله(،ويسجد

المهن)أصحابالبيشيةأالزراع(،الشودرية(،منهمويتزوجون،البراهمةالناستزوجهم

لهو،)أصحابالذنبيةجال(،نسائهموفياللهو،)أصحابالسندالية(،والصناعات

ملة()902(.42ومللهم،ولعب،معازفوأصحاب،البشرةحمر

طبقةلكلحادأ،طبقيأتقسيمأكانالطبقىالتقسيمهذاأنيلاحظأنويجب

طموحاتهافيالأخرىالطقاتعنوتختلفوعاداتها،وأخلاقها،وقيمها،مصالحها،

.للحياةونظرتها

الطقاتوجهفيتتحدماكثيرأكانت،المشتركةالمصلحةذاتفالطقات

المسلمونيشغللمو،جديدةأصسىعلىنظامأأقامالاسلامجاءلماولكن.الأخرى

المبادىءأساسعلىالاسلاممجتمعأقاموابل،الطبقيةالاجماعيةالأسستحطيمفيوقتهم

حدإلىالقديمةالأسستحطيم،المجتمعهذامثلقيامفمعنى.الإسلاميةوالأخلاقوالقيم

غيرها-قبل-المظلومةالطبقاترحبتإذانعجبلالذاكبير.جهددونكبير

المجتمعربوعالمساواةسادتلذاوأهدافها،مصلحتها،لهايحققلأنه،بالإسلام

أسسهدمواالذينهمالقديمالنظامأصحابأنهذاومعنىالجديد)021(.الإسلامى

ظلفيكطبقةظلواالبراهمةأنومع.ومبادئهالاجتماعيةالإسلامأس!رأوالما،نظامهم

نإالأخرىالطقاتعلىلهاسيادةلا،محترمةطبقةظلتولكنها،الإسلاميالمجتمع

إشارةإلاهوماالمتساوكطالمجتمعفيالإسلامفيطبقاتمعنىلأن،القولأنلناجاز

الحرفوأصحابوالنجار،والحداد،كالصانع،الشخصيحترفهاالتىللحرفة

31(.)1الأخرى

خصوصآمنه،تعافيكانتمماللطبقاتمنقذآ-وتعليماتهبمبادئه-الإسلاموكان
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المظلومةالطقاتوكذلك،الإسلاممنشيئأتعا!هاتشبهالتىالبوذيةطبقات

والحرفيين.كالفلاحين

المدنخارج-كالعادة-أقامواالسند،أرضالمسلمونالعربقدمأنومنذ

مقرآ،منهاواتخذواسكنوها،مدنألهمأقامواذلكبعدثم.معسكراتهمفيالسندية

فيالمسلمينبالعربيحتكونالسكانوبدأوالبيضاء.،والمحفوظةكالمنصورةومركزأ،

.الحياةنواحيشتى

والسنودالعربوأخذ،مداهأخذقدالامتزاجكانالهجركطالرابعالقرنوفي

المنصورةفيخصوصأالآخر،فيمنهماكلوأثر،الحياةمجالاتشتىفييتعاملون

بعضولكنوالتقاليد.العاداتفامتزجتالسند،فيالكبيرةالمدنوجهاتوجهاتها،

ظلت،المسلمينسيطرةتحتووقعت،الإسلامفيتدخللمالتيالسنديةالمناطق

مجتمعأنالمقدصى)213(وذكركبير)212(.حدإلىوتقاليدهاعاداتها،علىمحافظة

طريقةعلىوأنهم،الأخلاقحسنمعرصومه،فيالعراقمجتمعيشابهالمنصورة

والعصبية،الغلو،مناللةأراحهمقد،وعفة،وصلاح،محمودةومذاهب،مستقيمة

بحسبلاعملهبحسبيكرمعمومأوالسندالهندفيوالإنسان.والفتنة،والهرج

السلطانعلىللقادمالأمواليقدمونأنهمطبعهمفمن،نجدةأهلوهم2(.ا)"نسبه

فيماوالهدايابالأموالعليهالسلطانينعمأنبعدمنهويأخذونهاالهدايا،بهاليشتري

بعد)215(.

السنديةبعناصرهوغرها،المنصورةفيالجديدالإصلامىالمجتمعفإنالعموموعلى

العربيةوالشخصياتوالعلماء،،والأعيان،الولاةطبقةفيهتلحظأصتحت،والعربية

ورؤساءوالقضاة،والأعيانالقضاةوكبار،والقلاع،المناطقوحكام،الكبيرة

كالوزراء،السندمنجاعةالطبقةهذهإلىانضموقد.الجيشوقادة،الدواوين

والمناطق،الولاياتحكاموبعض،والاقتصاديينوالعسكريين،الشاسيينوالمستشارين

الفتوحأيامالعربإلىانضمواالذينوالعلماء،والأعيان،الجيشقوادوبعض،القبلية

الدواوين،ورؤساءوحكامها،وأمراؤها،المنصورةقضاةالطبقةهذهومنوبعدها.
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عامحدودفي،للمنصورةزيارتهأثناءالمسعودىرآهالذممط،رياحكالوزير

هـ)216(.303

بهاالأحياءلهموأقاموا،مدنهمودخلوابالسنود،المسلمونالعرباحتكأنوبعد

البساتينوتسورهابجنباتها،الحدائقتحيطوقصورأ،بيوتآلهميقيمونهؤلاءأخذ

،القومكباروأصبح.والغلمان،والجواريوالعبيد،،والحشم،الخدمبهاويكز،الفخمة

فيالمسلمينشأنذلكفيشأنهم،بيوتهمداخلوالأدبالعلممجالسيقيمونوالأمراء

)217(.المنصورةفيالهباريينأيامخصوصأ،البقاعشتى

مجتمعفيوالسنودالعرببينتامةتكنلمالاندماجحركةأنإلىالاشارةوتجدر

السيطرةظلتذلكومعيوثر،العنصرينمنضصركلوأصبحوخارجها.،المنصورة

الكبير)218(.ثيرالتأفيهيؤثرونوالذين،المجتمعسادةفهموخارجها،،للعربوالسيادة

حياةمجرىفيتأثيرألهافإنالمنصورةخارجأنهاومع،أخرىأقواموجدتوقد

قبائلوالبدهةالميد.ومئلهمالسند،إقليمفيالبدهةهمفالكفاربآخر.أوب!ثكلالمجتمع

غرلىفيوهى،المنصورةومدنوالملتان،ومكران،،طورانحدودبينماسكنت

وذلك،الخراسانيونفيهيرغبالذىالفابم،والجمل.إبلأهلوهم)السند(،مهران

أخصاص،وللبدهةبكزة،يربونهالسمرقندية)921(والنوقالبلخية،البخالطلانتاج

بينها)022(.يعيشونمياهوبطائحإليها،يأوونوآجام

ومواطنالر،فيمراعولهمالبحر،إلىالملتانحدمنمهرانشطعلىوالميد

وهم،الزطيوجدوكذلك)221(.كثيرونوهمومشتاهم،لمصيفهم،ينتجعونها

يسكنونقاربهمومنوهم.البطائححيثومكران،المنصورةبينمامنتشرون

وخبز،والأجبان،بالألبانيتغذونكاكرادفهم،السمكوطعامهمكالبربر،أخصاصأ

الأحماك،غذاؤهمفالبحريونبحر،وأهلبر،أهلفهمإذنالر)222(.كأهل،الذرة

منطائفةهناكأنبطوطةابنوذكر.الذرةوخبز،والألبان،الأجبانالبروأهل

يصاهرونولاأحد،منيأكلونلاوهمالسند،نهرعلىجنافيمدينةسكنوا،السامرة

)223(.أنفسهمعلىمتقوقعونفهم،غيرهم
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وقد.الهباريينأياموالسندالمنصورةمجتمعفيالذمةأهلمنجماعاتووجدت

ومنحوهم،العقيدةحريةلهموتركواكثيرأ،معهموتسامحوا،بلطفالهباريونعاملهم

جاعاتفعاشت،شئونهمفييتدخلواأندونوالمذهبيةوالاجتماعيةالوطنيةالحقوق

المرتدالهباريونيعاقبلمو.العيشمنبحبوحةفيوالصابئةوألمجوسوالمسيحييناليهود

يجوز)224(.لااللةحدودفيتساهلوهذا،معهوتسامحوا،الاسلامعن

عدةضمقدالسندمدنمنوغيرهاالمنصورةمجتمعفإنأمرمنيكنومهما

السيادةلأنحادأ،انقسامهايكونأنودونطبقى،صراعبينهايكونأندونطبقات

خضعتالتيالمناطقفي،مسلمينوغيرمسلمينوسنودآ،عربأالجميعفوقالاسلامية

،والأعيان،الولاةطبقةمنها:طبقاتهناكأنتلحظوكنت.الإصلاميةللسيادة

الأمراءفهناك.ظلهمفيأو،الهباريينقبلسواءالمنصورةأمراءرأسهاوعلىوالعلماء.

زيارتهعندالمسعوديرآهالذي،رباحكالوزير،وقضاتهموحجابهم،،ووزراؤهم

)225(.إليهمومن،الدواوينورؤساءهـ،303عامحدودفي،للمنصورة

العلماءإليهاينضم،والملاك،والزراع،والصناعالتجار،تضم،الوسطىوالطبقة

لمانظرأ،الزراعكبارأو،الملاكأوالتجار،سواء،حسنةالاقتصاديةوحالهم.والمثقفون

عليهمتدرهوما،مرموقاجماعىمركزمنبهيتمتعونوما،أعمالمنيمارسونه

إلىأوطبقتينإلىالطبقةهذهانقسمتوقد)226(.والصناعة،الزراعةأو،التجارة

الثافيوالمستوى،العاليالأولفالمستوى،والمسكن،اللباسبعضعنيميزهمامستويين

صواءوالمثقفينوالعلماءوالصناعوالزراعالتجاركبارهمالعاليفالمستوى.العادي

منرفعاالاجماعية،ومكانتهم،المرتفعدخلهموهؤلاءسنودأ.أوعربآ،كانوا

المستوىذوى،المتوسطةالطبقةفيإخوانهمعنولباسهم،بيوتهموميزا،مستواهم

وطلاب،الحكوميينالموظفينصغارفهم،المتوسطالعادىالمستوىوأماالعادكط.

منأقلدخلهملأنونظرآ.ومتطوعةجنودأالجيشوأفراد،المهنوأصحاب،العلم

مساكنهم،اختلفتأيضآ،مستوىأقلالاجتماعيومركزهم،الأولالمستوى

)227(.الأولالمستوىأصحابمنغيرهمعنوملابسهم
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أصحابكبعض،إليهم،ومنوالخدم،والفلاحين،العمالوتضمالعوامطبقةوهناك

والفلاحون.وغرهموالموافىءوالبريد،،المصانععمالهموالعمال.البسيطةالحرف

وخدام،الحكوميةالدوائرخدموالخدم.بسيطدخلذوووهم،الزراعيةالأرضعمال

فيهؤلاءعايقوقد،والأسرىالسبيمنوالعبيدوالأغنياء)228(.،والقادةالأمراء،

عيشةورغم،دخولهمتدفيرغم،محترمةعيضةوغيرهاالمنصورةفيالاصلامىالمجتمع

عاشوها.التيالكفاف

والملابس:الزي

فيسواء،إسلاميةعربيةفتحهامنذالسندبلادفيالمسلمينالعربملاب!كانت

ومع.العباسيينظلفيالمنصورةفيالهباريينعهدأوالعباصي،العهدأو،الأمويالعهد

ودخولالسنود،منوغرهمالعرببينوالامتزاجالخلطظاهرةوحصولالزمنتقدم

فيكلوأثر،الأقوامهذهبينوالتقاليد،العاداتفيالتأثربدأ،الإسلامفيالسندأهل

العربيةوالأخلاقللعاداتوالتوجيهالسيطرةكانتولكن.كثرأوقلبمقدارالآخر

،والمشربوالملب!ى،،المأكلفيالسنودعاداتببعضالعربأخذو)ن،الاسلامية

والمسكن.

بعاداتهالمنصورةمجتمععلىساطعأالضوءألقىقدالمقدصي)922(فإنوبالإجمال

والأقلية،العربمنوالملتانالمنصورةفيالسكانأغلبية)ن:فقال.ولباسهوتقاليده

فلا،قبيحةعاداتعندهمتجدلا،حميدةوأخلاقهم،حسنةعاداتهموكانت.سندية

عادةتوجدولا،العقاببالزافيأنزلوالأنهمموجود،الزفىولا،مباحالخمرشرب

فاضل.مجتمعفهماذنالضق،ولا،الكذبولا،والميزان،الكيلوانقاص،السرقة

العربيةوالملابسالزىفإنالمتغلبون،هم-وتقاليدهمبعاداتهم-العربداموما

،المنصورةأهلملابسفكانتوالإورانية.،السنديةالملابسبجانب،السائدةهيكانت

القرنفيولاسيما،وزيهم،العراقأهلملابستشبهعامةبصفةوغيرهما،والملتان

منبنظراثهميتث!بهونكانواالحكامولكن.العراقزىيشبهفالزىالهجرى،الرابع

)023(.القراطقولبسالشعور،)طالةحيثمنوالهند،السندملوك
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يلبسونكانواالتجارولكنوالميازر،الأزر،والملتان،المنصورةأهلارتدىوقد

،بالفوطويتسون،وفارس،العراقأهلمثلالحر)231(،لشدةنظرا،الأرديةالقمص

فيالسندأهلعادةمنوكانأيضأ،وفارسالعراقتجاركزى،المذهبةوالمناديل

)232(.الحلقانولبس،الأذانتخريموغرهاالمنصورة

والميد،كالزط،السند،أهلمنالمنصورةفيتأثيرلهاالتىالأقوامامتازتوقد

قما!قمنأسودوإزارآجلبابأ،ارتدواالميدفالزط.غيرهمعنيميزهمبلباس،وغرهم

حفاةويمشونالقماكأ،نفسمنالمناديليضعونكانوااكتافوعلى،ثقيلخشن

البيت.منخروجهمعندالكلابوراءهمويسحبون،مكشوفورأسهم،الأقدام

قبلالسندحكامقصدهقدالزىذلكولعل.الخيوليزينوالمأمراؤهمركبواذا

الأمنعلىهؤلاءلخطورةنظرأوالهباريين،والعباسيينالأمويينأيام،وبعدهالإسلام

)233(.العام

الطبقة،مركزفإن،الهباريينظلفيالمنصورةفيالاسلاميالمجتمعطبقاتوأما

ونوع،اللباسنوعيحددالذيهو،والاقتصادى،والاجماعىالسياصى،الأفرادوضع

فسكنوالعادى.العالمطالمستويينذات،المتوسطةالطبقةرجالخصوصأ،السكن

الرفاهيةعلىمظهرهايدلالحجر،منمزخرفةكبيرةبيوتفيالعالمطالمستوىأصحاب

الزخرفة.منخالية،الطوبأى،الطينمنغالبأالعاديةالطبقةفنازلبينما،الاقتصادية

المستوىأصحاببيما،والأعيانالأمراءملابىتثبهالعاليالمستوىأفرادوملابس

فلبسواالعادكة،والسندية،العاديةالعراقيةالملابسوبعضالمآزر،الإزار،لبسواالعادى

والمناخالاقصادية،لظروفهممراعاةفوطتينأو،الفوطةمعالخفيفالقميص

الحار)234(.

مبنيةخشبيةبيوتفيفعاشواوالعبيدوالخدموالفلاحينكالعمالالعوامطبقةوأما

و-ستدون)235(العامةالصحةشروطفهاتتوفرلاصغيرةأكواخبشكلالأخواصمن

الوسطعلىتلفانخفيفتينفوطتينأووالإزاركالقميصالعاديةالرخيصةالملابس

الحار)236(ءالجوفيأعمالهململاءمة
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والقاليد:العادات

وأثرواتأثرواقد،بالذاتالمنصورةوفيالسند،فيوالمسلمينالعربأنفيلاثك

حياةفيأثرأتركقدفريقكلأنفيأيضتاولاشكالسند.أهلمنكيرهم،في

لظروفنظرأ،والمسكن،والملبس،المأكلفيالسنودعاداتالعربفأخذ،الآخرين

،العربعاداتفيالعربغيرمنالسندأهلفيكذلكوأثروا.الحارةالطبيعيةالبيئة

العربيةللعاداتكانتفالغلبةوبالتالي،والخلقيةالمذهبيةورسومهم،وتقاليدهم

فلاعرب،غالبيتهموالملتانالمنصورةأهلأنالمقدييذكرهمماويستفاد.الإسلامية

الحدوفىأقاموالأنهم،كذلكالزفىولا،متفشيةالخمرشربعادةعندهمتجد

،الكذبولا،السرقةعادةكذلكتجدولا.الجميعفوقالشرعورفعوا،الإسلامية

وفعله،للخيرمحبونبالاجمالفهم.الميادينشتىفي،اليوميةالمعاملاتفيالغث!ولا

فيمثلآترىفلا،إسلاميةوأخلاقهم،عادلةوسلاطينهم،ويكرمونهمبالغرباء،يرحبون

،الطرقاتفيعلانيةامرأةإلىيتحدثأنأحديجرؤولامتجملات،نساءالأسواق

)237(.عيشهموطاب،حياتهمفنعتضراته،وكزت،تجارتهمربحتكلهلذلك

:الطعامنظام

اللذيذ)238(،الطبخفنفيبمهارتهمالإسلامقبلومنذإجالآالسندأهلاشتهر

انحتلفةالبقولوأنواع)923(،والذرة،والحنطة،العدسعلىالغذاءفيويعتمدون

24(.إجالآ)0

التوابلالسنوداستعمل؟.العادةهذهعنهمالسندفيالمسلمونالعربنقلوقد

الطيور،ولحومبكزة،والبقرالمعز،لحوميستعملونكانواوكذلكاحلى،افيبكثرة

عاداتهمللسند،رحلتهفيبطوطةابنتناولوقد)241(.والفواكه،والأحماك،والدواجن

نأإلامتأخر،بطوطةابنزمنأنومع.وترتيبهالطعاموتقديمواكلى،الطبخفي

والاستمرار.الثبوتصفةلهابأنتمتازبل،وليلةيومبينتختفىلاالاجماعيةالعادات

السكنلهيقدموكيفوالوزراء،الأمراءلدىالضيفإكرامعادةبطوطةابنفذكر

مائدةعلىتقدموكيف،والحاجبكالوزير،معهللأكلالقومجمفيةئدعىوقد،والمأكل
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والمحمرة،بالحلوىالمحشوةالخبزوأتراص)الرقاق(،والمملح،العادىالخبزأنواعال!ام

اللحرمبأطباقيؤقىثم.والسمنوالسكر،،الدقيقمنالمعمولالحلووالخبز،بالسمن

اللحومأطباقثمواحد.لشخصوالقطعةقطع،6(-)4الشاةوتقدم،المشوية

ثم.جميلةصينيةصحاففي،والسمنوالبصلالأخضر،بالزنجبيلوالخلوطةالمطبوخة

والفستق،والجوز،بالأرز،والمطبوخ،المهروسباللحمالسمبوسكأطباقتقدم

.البلديبالسمنالدجاجومعهالمطوخ،الأرزبأطباقيؤقىثم.بالسمنالمقلىوالبصل

ثم،للعربنسبةبالهاكيةوتدعى،القاضيكلقمةالحلوىالأنواعهذهإلىويضاف

أطباقهذاكلمعوتقدم)العوامة(.القاضيلقياتتشبهالتىالقاهريةأطباق

الفاكهة.

يحنيحيث،وضيوفهللوزيرأوللسلطانتحيةويقدمالحاجبيتقدمذلكوبعد

بشرابالمملوع!الذهبأقداحوتحضر،للمائدةيجلسونثم،الضيوفويقلدهرأسه

بصوتالآخرونويتبعهالحاجبيسمىثم،الطعامقبللتشرب)الشربات(،الجلاب

اكوانتهاءالحاجبيعلنثموالتانبول،القفاع،اكوازتشرباك!وبعد.منخفض

واشتهر.الجميعوينصرف،وينصرفللأمير،أوللوزيرويقفوناللة،الجمعفيحمد

)242(.كالمسلمينالمسواكواستعمال،بالنظافةالسنود

العمراليالجانب

وعاصمةالعرببة،للقواتمركزألتكون-الأمرأولفي-المنصورةأقيمت

!سكنونالفتحمنذالفاتحونالمسلمونالعربوظلالسند.إقليمفي،والادارة،للحكم

3دمستقرالىواحتاجوا،المقامبهمضاقولما.السنديةالمدنخارجمعسكراتفي

المسلمين،مدنمنوغ!هما،والمحفوظةكالمنصورة،،دائمةمدنإلىالمعسكراتحولوا

الأمصار.شتىفي

والثافي-الأولالقرنفيأقيمتالتيالإسلاميةالمدنمنكغيرها-والمنصورة
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)243(،المدينةمركزوهماوالمسجد،،الامارةدارحيث،الإسلاميالتخططوفققامت

وأبغداد،أو،دمشقمنالقادمونالولاةاهغوقد.الزمنمرورمعتتسعبدأتثم

عامحدودفيالمدينةإنشاءمنتمتدوالتى،الولاةعهدأحميناهاالتيالفترةفيسامراء

الذكطكعب،بنموصىفهذا.المدينةعمرانفيهـوزادوا042عاموحتىاهـ،12

مناحتاجماورممسجدها،ووسعبعمرانها،اهتم،للمدينةالسفاحأرسله

مبانها)244(.

بهااستقلحتىعمرانها،فيويزيدون،بالمنصورةيهتمونالعباسبنىولاةوظل

عامالمتركلماتولما.المتوكلأيامهـ،042عاممنذ،العباسيةالدولةعنالهباريون

منام!بالمنصورةيهتمونوأخذواامحر،حرةالهباريينأيد!أصبحتهـ،472

القرنفيالديار،تلكزارااللذان)245(،حوقلوابنالإصطخرممطلناوذكر.غيرهم

فيمازارهاالذىالمقدصى،هذاأيدوقد،مربعميلالمدينةمساحةأنالهجرممطالرابع

الهجرى)246(.الرابعالقرنمنالأخرالربعحواليبعد،

كشبهأصبحتبحيث،مهراننهرمنخليجبهايحيطحيث-المنصورةموقع)ن

المنصورةموقعإنثم)247(.المدينةبهاءفيزاداورونقأ،جمالأأعطاها-الجزيرة

إلىالعمرانبعجلةودفع،اقتصاديةإمكانيةزادهاوالدييلالملتانبينفيماالتجارى

أعطاها،بكاملهالسندلاقليمعاصمةكونهافإنوأخيرآالهباريين)248(.أيامالأمام

لازدادالملتانحكومةقيامولولاالسند.فيالأولىالمدينةمنهاجعلتأخرىإمكانية

فأعر.اص!المدينةعمران

ىأمنتقدمآاص!أصبحتالهباريينأيامالمنصورةفإنأمر،منيكنومهما

مكانتهاأصبحتمساحتهازيادةعلىفعلاوة،حكمهممركزلأنهامضى،وقت)924(

.آنذاكالاسلاميلمالعافيمتقدمة

بالحجرومبنىصاج،منأعمدةعلىيقومومتسعأ،عامرأالمدينةمسجدوكان

الخث!بمنآنذاكدمشقأبنيةتشبهالمدينةوأبنية.عمانجامعو!شبهوالآجر،

مربعأ،ميلأمساحتهاأصبحتحتىوازدهرتنمتكالمنصورة،ومدينة)025(.والطين
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فقد.الوسطىالعصورمدنمنغيرهاضأنضأنهابالأسوار،محاطةتكونوأنإلالابد

،والخارجالمدينةبينتصل،أبوابأربعةلهسورأ،للمنصورةأنالمقدصى)251(،ذكر

الملتان.وباب،سندانباب،طورانبابالبحر،باب:هي

)شبهجهاتثلاثمنالماءبهايحيطحيث،الرطبالحارالمدينةجوولكن

المنصورةهواءأنالمقدسىذكرفقدفأكر.اكئرالمدينةزيادةعلىسلبىأئرله(،جزيرة

البقكثيرةولكنهاكئيرة،والأمطارالبرد(،شديداليسهينوالشتاء،رطبلين

)252(.والحشرات

بالبلدماؤهيحيطالذممط،مهرانفهرمنالمنصورةأهلشربيكونأنالطيعيومن

لأنباستمرار؟ونموهالبلد،وازدهارالحياةاستمرارالمياهتوفرومعنى.نواحثلاثمن

.المدنحياةاستمرارأساسالمياه

العصورفيالمدينةنجاحشروطجلفيهيتحققموقعهاأنلرأيناالمدينةإلىنظرناولو

سيكتبالتيالمدينةموقعأنذكر،فقد)253(،خلدونابنذلكإلىأشاركا،الوسطى

المنافعوجلبطوارقها،منبالحمايةالمضار"دفع:فيهيتحققأنيجبالنجاحلها

لهاأ.المرافقوتسهيل

قادربسورالمدينةتحاطأنيجبأنهالطوارقمنبالحمايةالمضاربدفعوالمقصود

علىممتنعالموقعيكونأنأو،للسكانالأمنلتوفيرالأعداء،هجماتمنحمايتهاعلى

دونليحولبحرأونهر،باستدارةأومتوعرة،مرتفعةهضبةعلىيكونكأنالغير،

الهواءطيبالموقعيكونوأن،كذلكالأعداءمنوحمايتهاويسر،بسهولةإليهاالوصول

المراعى،طيبالماء،منقريبأالموقعيكونأنفيراعى،المنافعلجلبوبالنسبةصحيآ.

علىالحصولمنالمدينةلتتمكنوذلك،النهريةأو،البحريةوالمواصلات،المزارعقريب

ويسر.بسهولةالخارجمنيلزمهاما

نرىفإنناالمنصورةموقعفيالشروطهذهمنمتوفرهومانرىأنحاولناماوإذا

السابعةالمائةحتىعامرةوتبقىوتزدهر،تنموجعلهاممامتوفر،الشروطهذهجلأن

25(.)،الهجرية
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،الخارجمعالاتصاليسهل،مهراننهرمنبخليجمحاطبأنهموقعهايمتازفالمنصورة

وهواؤها،القدممنذبالخصبيمتازوإقليمها.المدينةلحاجاتالضروريةالمياهويؤمن

لهسوروللمدينة.الختلفةوالفواكهوالتجاراتالخيراتكثيرة،هينوشتاؤها،لين

الحر،كثيرةالمدينةأنإلايوم)255(0كلالمدينةوإلىمنبالجماهيريدفعأبوابأربعة

المسعودكط-ولكن.فيهنمتمماأسرعبشكلنموهازيادةعلىسلبيأأثرمما،والبق

000.003للمدينةأنذكر-الهجرممطالرابعالقرنمطلعفيالمنصورةزارالذكط

علىغطىممافيها،المفقودةوالسلع،الضروريةالموادمنتحتاجهبماتمدها،قرية

البرعجائبفيالدهرنخبةصاحبونقل)256(.البقوكزةكالحر،،الأخرىالسلبيات

منكبيرعددويتبعهاوالشجر،الخصبكثيرةغيضهكانالمنصورةمكانأنوالبحر،

)258(.دمشقمدينةتث!بهفهيوإجالأ)257(.العامرةوالقرى،المدن

الترفمنالمطلوبةالغايةحصولعندالأمتتخذهأقراراالمدينةتكنلمأوبعد،

للقرارأ)925(.المنازلاتخاذإلىوتتوجهوالسكونالدعةفتؤثرودواعيه

:المدارس

المساجد،كانتولكن،الهباريينفترةفي،المنصورةفيأنشئتقدالمدارستكنلم

ذكرفقد.العلمفيهايتلقىمدارسوالعلماءوالأغنياء،الأمراء،ودور،والجوامع

داودكطالمنصورى،محمدأبا،القاضيالمنصورةفيرأىأنهللسندزيارتهأثناءالمقدصى

)026(.وتصانيفتدري!،له،المذهب

المنمورةليالعسكريةالحالة

ومركزوالأمراء،للولاةومقرللسند،كقاعدةإنثائها،منذالمنصورةأنلاشك

للسكانالأمنيوفرقوي،جيشلهميكونأنعلىأهلهاحرصقد،والحكمللإدارة

تهغأنالأمراقتضىالسندأنحاءفيفتوحاتمنبهقامتلماونظرآوخارجيأ،داخليآ

علىظلوالهندالسندملوكمنكبيرآجزءأأنخصوصأ،العسكريةوبالناحيةبالجيث!،

.للثورةالفرصبعضتدفعهوكانت،المنصورةبسيادةواعترف،عقيدته
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بلادمنواسعةأراضىثهلتقدالسياسيةالمنصورةحدودإنقلنا:إذانبالغولا

يبلغللمنصورةوالمدنالقرىمنيضافماأنالمسعودىذكر!وغيرها،السند،

إلا،المنصورةبعظمةالإشعارمنهفالقصدفيهمبالغالعددهذاأنورغم،الآلافمئات

زارهاأيامالمنصورةسيطرةصعةعلىالواضحالدليليقدمالوقتنفسفيأنه

منثهلتوكذلكالهباريين)261(.أيامالهجرى،الرابعالقرنمطلعفيالمسعودى،

الهنديتين.المدينتينوصمور،سوبارةإلىالديبلمنالساحليةالمنطقةكلالبحرشاطىء

علىظلوامحليونحكامالمنصورةأملاكضمندخلتالتيالأراضيفيووجد

يتطلبكهذاووضغ)262(.المنصورةفيللهباريينالأمواليقدمواأنشرط،عقيدتهم

الأمويينأيامسواء،بالجيشالمنصورةأمراءاهغولقدباستمرار.مستعدآجيضأ

الدولةقادةشأنشأنهم،العسكريةالفنونوأتفنوا،الهباريينالملوكأيامأو،والعباسيين

نأالمسعودىفذكرالجيق،فيالفيلةبفرقةاهتمواالمنصورةأمراءولكن.الاسلامية

راجل،جندممطخمسماثةفيلكلويساندفيلأ،ئمانونوهي،حربيةفيلةالمنصورةلملك

ملوكعندموصوفانعظيمانفيلانلهوكان.الخيلمنألوفايحاربأنيستطيعوأنه

منفرقلس،أحدماواسموالإقدام،والنجدة،سالبأمنعليهكانالماوالهند،السند

)263(.حيدرةخروالآ

المسيحملة:الأسلحة

.آنذاكالحروبفيكالعادةوالنبال،السيوفحروبهافيالمنصورةاستعملت

عبدبنعمرقتلهالذى،البرمكيعمران،المنصورةوالمطمخازنأنالمصادروذكرت

ومطليةمدهونةهندىسيف007:هيهـ،227عامالحجةذىفيالهبارىالعزيز

للصدر،ثبتيةدروع،الأقساموأغلى،الأنواعأجودمنحربيةألبسة،دروع،بالزيت

خوذات،للأرجلحافظةدروع،الجنبلوقايةدروعللصدر،واقيةأخرىدروع

ذلك)264(.غيرمنوالحصرالعدديفوقكثيرعنفضلآوحذاو،للخيلدروع.للرأس

فييستعملمماالأصلحةهذهتكونأنبدفلا،المنصورةوالمطهوهذاداموما

تولواالذين،الهباريوناصتعملهاقديكونأنمن-كذلك-ولابد.آنذاكالمنصورة

بعدذلك.المنصورةأمر

-05-

http://www.al-maktabeh.com



:للأسطوا

السند،ضرإلىالملتانمن،السواحلكلعلىينتشرونالذين-الميدوكان

المشاكلمصادرأهممنأصبحواقد-والسند)!26(قامهلبينماالمنطقةفيومراعيهم

تأخيرعلىوعملوا،عمانشواطىءإلىنشاطهمووصل،كقراصنةواشتغلوأ،للهباريين

داموما.عديدةمراتفيينازلونهمالهباريينجعلالذكلطالأمر)266(،التجاريةالحركة

الهباريين،أيامحرلىأسطولللمنصورةيكونأنإلابدفلاللميد،تصدواالهباريون

.الأسطولهذاعنالكثيرةبالمعلوماتتمدنالاالمصادرأنولو

الجيش:عدد

الرابعالقرنمطلعفيللمنصورةالمحاربالجيشعددكانالهباريةالدولةعهدوفي

،المشاةمنمقاتلألف04نحوالهبارىالعزيزعبدبنعمربناللةعبدأيامالهجركط

منالجيقعناصرأهموكانمقاتلأ)267(.فيلآ08إلىبالإضافة،فارسآلافوخمسة

وفدتالتيالعناصر،منوغرهم،المرتزقةالفرسومنالبلاد،وسكانالعرب

عليهوطغتيقل،العرلىالعنصرأخذالزمنمرورمعأنهإلا.الهباريينأيامللمنصورة

منالمحليةالعناصرهذهاستفادتالهباريةالدولةضعفتإذاحتى،الأخرىالعناصر

له)268(.الإزعاجمسببةالهبارى،الحكمعلىمعظمهاوخرجالجديد،الوضع

الجيش:تنظيم

فتكون،الأخرىالإسلاميةالجيوشتنظيميشبهالمنصورةفيالهبار!الجيشتنظيمإن

والمشاعل،،النفطوأصلحةوالدبابات،والمنجنيق،والفرسانالمئاة،فرقمنالجيش

)926(.الأفيالفرقةعلهاوزاد،والسقاية،والإسعافالجمالوفرق

المعركة،أثناءالقتالفيالمسلمينأسلوبالهباريونالسندعربطبقوقد

،الميسرة،الميمنة،القلب:هيأساسيةكتائبخمسالىالمحاربالجيشبقسمةوذلك

)027(.الكشافةفرقةتتقدموقبلهم،الفرسانأشداءمنالمقدمةالأماموفي.الساقة

فرقمعتكون،النفطيةوالمشاعلالمناجيق،كفرقة،صغيرةفرقالجي!قتتبعوكانت

شيثأإليهوأضافوا،العسكرىالفنبهذاأخذواالهباريينأنفيكذلكولاشك.المقدمة
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مدحهاوقد.المقاتلالجيشتتقدمالتي،الفيلةفرقةكإضافةالهند،فنونمن

وكانت.المنصورةفيالهباريينأيامالسندفيالفرقأقوىمنأنهاوذكرالمسعود!)271(

الفرسانثموغرها.والبلاطى،،والسهاموالخناجر،،الرماحومعهاخلفها،المشاةفرق

يقودهافرقةالوسطوفي.والدروع،والسيوف،الرماحومعها،أخرىناحيةمن

السندىالعررالعسكرىالفنأنبمعنى.ضخمأبيضفيلعلىراكبأ،نائبهأوالأمر،

أنواعالعرباستعملوقدمعأ.والسندي،المسلمالعرر:الحربيينالفنيينبكلاأخذ

،وبلاطوخوذ،ودروع،وقسى،ورماح،وسيوفخناجر،منالمعروفةالأسلحة

)272(.النفطيةوالسهامنفط،ومشاعل

المنصورةفيالعلميةالحالة

للإدارةمركزألتكونلهم،مدنأبمدةالفتحبعدالسندإلىهاجرواالذينالعربأقام

معهمنقلواقدالعربأنإلىننوهأنويجب.والمنصورةكالمحفوظة،،والإقامة،والحكم

إلىانتقلتقد،الإسلاميةالاجماعيةالأنماطأنبمعنى.هناكإلىوخلافاخهمئقافاتهم،

هاجرفقدبصبغتها،الأولالقرنفيالإسلامىلمالعاصبغتالتينفسهاوهيالسند،

.العربمنغيرهمشأنشأنهمالسند،إلىوالشيعةالخوارج

علىحافظتقد،الاجتماعيةبأنماطهاالمراكزهذهإنقلنا:إذا،الحقيقةنجانبولا

)273(.العباسيةالدولةوقيامالأمويةالدولةنهايةبينماالفترةفيوإسلامهاالسند،

السند،وإصلامعروبةعلىالمحافظةعلىالعباسيونعمل،العباسيةالدولةقياموبعد

انمهج،هذاعلىيسيرلين،العباسيونالولاةوظل.الأمومم!العصرفيالمقامةومدنها

المتوكل،مقتلإثرالعباسيةالخلافةضعفتلماولكن.الإسلامتثبيتعلىويعملون

المولتانفيمستقلتانإمارتانالسندبلادفيقامتالخلفاءعلىالأتراكوتسلط

.العباسلبنيبالطاعةتدين)ماراتأربعبهاوقامت،مكرانوانفصلت،والمنصورة

كذلكوظلتالمولتان،فيخصوصآوالإعاعيلية،القرامطةبدعوةالسندبلادوتأثرت
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الهجرممط)274(.الحاصىالقرنمطلعفيالغزنو!ط،سبكتكينبنمحمودعليهاقضىأنإلى

التعبير،لناجازإن،عربيةنحلخليةتشبهالأولىالثلالةالقرونفيالسندوكانت

حافظتالقبائلهذهأنبهالمسلمومن)275(.العربيةالقبائلمنكثيراستوطنهاحيث

خاصشعرلهايكونأن-كذلكعقلآ-بهالمسلمومن.طويلوقتإلىلغتهاعلى

.والأدبالعلمفنونشتىفيعلماءهناكيكونأنولابد.كذلكخاصةوثقافةبها،

الإسلاميةمصادرنافيالعلميةالحالةإلىإضاراتتوجدلاأنهحقألهيؤسفمماولكن

أيامالعلميةللحياةحيةصورةنرسمأنعلىتساعدناوعلومهاوثقافتهاالسند،عن

السكانأخبارأعطتناالإسلاميةمصادرناأنحينفيهـ(614-042)الهباريين

)276(.حكامهملغةتعلمواالذين،المحليين

ذكردونالسند()تاريخبعنوانالمؤلفالخليفةحاجيإشارةفهناكذلكومع

منهاستفادقدالمؤلفهذامعظموأنالسند،عربمنعرلمطلمؤف!أنهوالظن،المؤلف

الشاهنامه)277(مؤلف

لمالعاإلىالسندمنهاجرواسنودعلماءبأحماءأسعفتنامصادرناأننجدالمقابلوفي

معشرأرمثلالإدارةميدانفيوإما،العلمميدانفيإماوأبدعوا،وعواصمهالإسلامي

لهماكاناللذيندهنيوابنالهنديومنكاالسندممط،أفلحعطاءوألى)278(،السندي

)927(.العربيةإلى،السنسكريتيةمنالكتبترحمةفضل

ينقبانالعجبمنأولكنقائلأ)028(:يتعجبأحمدزبيدفإنالعموموعلى

أزيملوكبيرأثرلهكبيرجانبعنويغفلون،والمغرب،المشرقفيترائهمعنالعرب

فعلوا؟الهند،بلادفتحأتمواقدكانوا،أنهمولو.الفكريتاريخهمفيالستارعنه

فيتزاللالأسباب-ولكنهمواجماعيأ.وفكريأ،سياسيأ،التاريخوجهلتغيربالأندلس

.والمنصورة،وملتانالسند،دائرةفيانحسروا-معروفةغيررأينافيمعظمها

شأنها،علميةحركةشهدتالمنصورةإن:القولفيمكنناأمرمنيكنمهماولكن

نأويجبمجهولأ.يزاللاذلكعنالكثيرالشىءأنمع،الإسلاممدنمنغيرهاشأن

فيغيرهاأو،المنصورةفيأقيمتقدتكنلم-المعروفبمعناها-المدارسأننذكر
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خضعتالتيالمدنفيالمنتشرةالمساجدفيالعلمدوركانتبل.الهباريينأيام

والأدباء،الشعراءيلتقيكانحيثوالأمراءوالعلماء،الأغنياء،دوروفي،للمنصورة

)281(.العلمورجال

والديبليالسندى،لقبحملواالذينالعلماءجميعنذكرأننستطيعلنهناونحن

لفظحملمنعلىسنركزولكننا،الدراسةهذهأهدافمنهذاوليس،والملتافي

المصادر.وأصعفتنا،البحثأمكنناماالعلميةونهضتهاالمنصورةفضللنبينمنصورى،

مدنفيكانواولو،المنصوريلقبغيرلقبأكطحملواالذينالعلماءسنغفلولذا

.للمنصورةخاضعةسندية

للغةكانتكالملتانوغرهاالمنصورةفياللغويةالسيادةبأنهناننوهأنويجب

بقوله:المنصورةأهلالمقدسىومدح)282(.المنصورةفي،الهباريينأياموثقافتها،،العربية

...عدةوتصانيفتدريسوله،مذهبهفيإمامأداوديأ،،المنصوريمحمدأباورأيت9

،الأسواقوسطوالجامع...مفيدة،والتجاراتكثيرونوهم،عظيمشأنوأهلهوللعلم

وتغلبتالسند،فيالهباريةالدولةانقرضتولما.")283(...العراقتقاربوالرسوم

النهروراءماسكانمنوردهمبمنالسندسكانواختلطوالغوريةالغزنويةالدولة

نادرأالحديثوأصبح.الحديثوبخاصة،الدينيةالدراساتضعفتوخراسان

النجومكعلومالدنيويةالعلومازدهرتالمقابلوفي.العربوعنقاءالأحمر،كالكبريت

العلومأنواعفيالعوارفمعارف:)الحسني.الفقهمنوثىءوالشعروالرياضيات

.(351:ص،والمعارف

الهبارايين:أيامالمنصورةليظهرواالذينالعلماء

العلومضتىفيأبدعواوقبلها،الهباريةالفترةفي،المنصورةفيعلماءعدةظهر

وهم:بأحمائهمالمصادراسعفتناممنلأهمهم،سنعرضوالفنون

:المنصوريالقاضيمحمدبنأحمدالعبالم!أبو-ا

مشايخهاعلىتعلم.وفارسالعراقفيمدةوسكنوخرج،المنصورةاسمحملوقد

وتلقى.الأصفهافيالظاهركطداودالاماممذهبعلىإمامأوأصبح،الأفاضلوعلمائها
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وحمعالنيسابوركط)284(آالحاعنهوروى،فارسفيالأثرم:منهممشايخعدةعلىالحلم

كتبوله،الداووديينأفضلمنأنهالنديمابنوأضاف.النهرافيروقأباالبصرةفي

النير)285(.وذصهكتاب،الهاديوكتابكبير،،المصباحكتابمنها:حسنةجليلة

ابنمحمدبنأحمدباسم،القيسرافيابنمنكلذكره؟)286(،الأنسابفيالسمعافي

القاضيصالحبنمحمدبنأحمدالقاضىالأثير:ابنوقالا!يمى)288(.،القاضيصالح

)928(.المنصوري

امميمى،العباسأبامحمدبنأحمدتائلأ:المباركبوريالمحدثينمنذكرهوقد

نزهةفيالحسنيذكرهوكذلك)092(.تميمفينسبوله،النيرينصاحب،المنصوري

أهلمن،المنصوري،ا!يمى،صالحبنمحمدبنأحمدالعباسأبا:قائلأالخواطر،

السمعافي)192(.قولونقل،المنصورة

:المنصوريالقاضيمحمدبنأحمد-2

،المنصورةقاضىكان،السنديالمنصوريصالحبنمحمدبنأحمد،العباسأبوهو

وقدآ.الحاعنهوروى،وطبقتهالأئرمحمع.الظاهريداودمذهبفيتصانيفله

الداوودى.الامامالمنصوريالعباسألىبالقاضيونعته،بالمنصورةالمقدسىأدركه

)292(.وتدريستصانيفلهوذكر

أنهماباحتمالالقوليمكننا،السابقتينالشخصيتينعنكعبماخلالفمنوبعد،

زيارةعندالمقدصى)392(لقيهالذى،المنصورةتاضىهوصاحبهاوأن،واحدةشخصية

قاضيمحمدبألىنعتهأنهولوالهجرى،الرابعالقرنمنالأخيرالربعفي،المنصورة

وما،العباسبألىوكناهماشخصيتينالأنسابفيالسمعافي)492(ذكرفقد.المنصورة

محمدبنأحمدالعباسأروالقاضيالمنصورى،القاضيامميمىصالحبنمحمدبنأحمد

،العراقإلىرحلواالذينالعلماء،من-السمعافيذكر؟-والاثنان.المنصوريالقاضى

القاضيمحمدبنأحمدأباأنوأضاف.العراقسكنمنهما:كلعنوقال،وفارس

اللةعبدأبوآالحاعنهوروىإمامأ.داوديآ،وكان،وفارس،العراقسكنالمنصورممط

منرأىمنأظرفأنهامميميصالحبنمحمدبنأحمدالعباسألىالىوزاد.الحافظ

-55-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحسنىنقلوقد.روقأباوبالبصرة،الأثرمبنالعباسأبابفارسحمعالعلماء،

كثيرآ،بينهمايفرقلمولكنهاشان)592(.أنهماعلىالخواطر!إنزهةكتابهفيالشخصيتين

،المنصورةأهلمنالمنصورى،امميمىصالحبنمحمدبنأحمدالعباسأبوإنهما:قال)ذ

والمهم.المنصورةقاضىكانالسندى،المنصوركطصاعبنمحمدبنأحمدالعباسوأبو

عربيآالسندىالعباسأبويكونأنيمنعلا:نقولوهنا.بالسندكطامميميكلمةبدلأنه

بهجاءماوأن،واحدةشخصيةوأنهماإليها،فنسبللسند،رحلواالذين،تميمبنىمن

مثلأ!النساخمنوالخطأخطأ،الحسنيونقلهالسمعافي

)692(:الشواربأبابنالقاضي-3

أثطبنالملكعبدبنمحمدبنعباسبناللةعبدبنمحمدبنأحمد،الحسنأبوهو

قضاءوتولىهـ،282عامالمعتضدالخليفةبأمرالعراقمنحضر)792(.الشوارب

وكان،والإمارةبل،المدينةفيآالحاالأميرمنصببعدمنصبأرفعوهو.المنصورة

بنمحمدبنعلي،ابنهصارئمالسند،وفي،العراقفيالقضاءيتولونالشواربأ!آل

فيهـ،303عامالمسعودىرآهالذىهوولعله،بعدهقاضيأالشواربألى

قرابة،المنذربأثطوالمدعوالهباريينمنآالحاوالأميرالقاضيبينوكان)892(.المنصورة

القضاةتعيينعلىيشرف،للقضاةكقاضيعملالشواربألىابنوكانون!سب)992(.

وتوابعها.السند،مدنمنللمنصورةالخاضعةالمدنفي

:المنصوريمرةبنجعفربناللةعبدمحمدأبو-4

القراءمنبأنهاشتهرالمنصورى.مرةبنجعفربناللةعبدهوهذا،محمدوأبو

الحا2عنهوروى.وأقرانهمكرمبنالحسنحمع.البشرةأسودوكان،المشهورين

فيها)003(.وتوفىبغداد،إلىوهاجر،الهجريالثالثالقرنرجالمنوهوالنيسابورى،

المنصورمم!:الحصينبنداودسليمانأبو-5

منكرينحديئينحدثالمنصورةأهلمنمنصوربنعقيلبنالحصينبنداودهو

الفزارى،معاويةبنمروانعن،البخاريالأشعثبنإبراهجمعنروى.الثقاتعن
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ماتجنبيجبأنهإلاثقة،إبراهيمأنومع.هريرةأثيعن،صالحأثطبنسهيلعن

هذا)103(.داودبهحدث

جوارمنيتأذىالميتفإن،صالحينقومجوارفيآموتا"ادفنواهو:والحديث

السوء،.جيرانمنالأحياءيتأذى؟السوء

-)203(.وسلمعليهاللةصلى-اللةرسولكلامفيلهأساسلاباطلأثروهذا

المنمور!:محمدبنأحدحامدأبو-6

الطبقةفيوعده،الشافعيةطبقاتفيالعبادكطأحمدبنمحمد،عاصمأبوذكره

أحمدعنهوروى،النخعيمحمدبنعليعنروىالشافعى)303(.أصحابمنالرابعة

إ)403(.وأصحابهحنيفةأري!أخباركتابهفيالصيمركطوذكره،الصرافابن

البكرابادي:محمدبنأحمد-7

بكرألىعنروىالبكرابادكط،الفقيهالمنصورممط،محمدبنأحمدبكر،أبوهو

الأولىجمادى92الثلاثاءيومودفن،الاثنينيوموتوفي.الحافظعدىوابنالإحماعيلي،

كتابهفيالسهميإبراهيمبنيوسفبنحمزةالقاصمأبوالحافظوذكرههـ.422عام

3(.")5جرجان"تاريخ

(:التابعين)تابعالملقبصبيحبنريعحفصأبو-8

روايةفيثقةوكانالسند.فيكتابأيؤلفمسلمأولوه!،ربيعحفص،أبوهو

والظن.ماهـ/06776عامهناكوتوفي،الأخيرةأيامهفيالسند،إلىهاجر.الحديث

الهباريين)603(.قبلمافترةفي،المنصورةقيتوفيأنه

(:المنصورة)شاعرالعراقيالشاعر-9

منعظيمجانبعلىوهوالهباري،عمربناللةعبدأيامموجودأالشاعرهذاكان

العربية-بجانبيتقنهاالتي-السنديةباللغةقصيدةكتب.والفصاحة،والفطنةالذكاء،

أميرمنطلبقدالملكهذاوكان.الإسلاممبادىءالسندملوكمنلملكفيهايضرح

فيها،جاءبمافأعجبالملكإلىالقصيدةووصلت.الإصلاممبادىءيعلمهمنالمنصورة

بهذاإليهيبعثأنالهباركطعمربناللةعبدالأميرإلىفأرسل.والعدلالحقمبادىءمن
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الملكعندوظلاللة،عبدالأميرفأرسله.قربعنمنهليتعلمعندهليقيمالشاعر،

تفسيرمعافيلهترجمإنه:وقيل.وقواعدهالإسلامأصوليعلمهسنواتثلاثالسندكط

الملكفأسلم.نوعهمن،الإسلاملمعافيللقرآنتفسيرأولوهو.السنديةإلىالقرآن

الأمر)703(.آخرقومهوأسلمالسندى،

المنصورممي:أحدبنالفضل-01

بها.وحدثبغداد،إلىخرج.المنصوركطالهاثهي،،الأصبهافيأحمدبنالفضلهو

أبوذكرهوقد.المنصورىصالحبنالفضلأنههدبةوذكرهخالد،بنهدبةعنروى

3(.")8أصبهان"أخبارفينعيم

:المنصوريالحسنأبو-11

البغدادى.الجنيدالشيخأصحابمنكانالبغدادى،المنصورى،الحسنأبوهو

الحسنأباحمعإنه:الصوفيإحماعيلبنعلىالوزير،أبوقال:وقالالسبكى)903(ذكره

حمعت:قال؟عاقللهيقالأنالعبديستوجبمتىالجنيدسألت:يقولالمنصورممط

منأنهويظن.مولاهذمهقدشىءجوارحهفييظهرألاهو:يقولالسقطىصريأ

31(.0)المنصورة

المنصورةفيالاكعصاديةالحالة

عة:لزراا

فيالزراعةعنالكلامونتجنب،المنصورةإقليمفيالزراعةفيبحثناحصرسنحاول

هدفنا.وإليهمقصدنا،ذلكلأنعام،بشكلالسند،إقليم

عهدأول،القديمبرهمنابادإقليمنفسهوهوالسند،!رشردتىفيالمنصورةإقليميقع

المواضىلتربيةالمراعىفيهوتكثر،الضروريةالغلاتبعضزراعةفيهوتجود،العرب

مضاعفةعلىوعملوا،بالزراعةكثيرآاهتمواالعربجاءلماولكن)311(.والأغنام
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منبعدعلى،المنصورةوهيفيه،تقعكلها،انسندعاصمةأنخصوصأ،الدخل

فرسخين.بمسافةبرهمناباد

نأذكرواقدلوجدناهمعنها،وكتبواالسند،زارواالذين،كتبهماإلىرجعناولو

بماتمدهاالأنحاء)312(،شتىفيوالمدن،القرىمنكبيرعدديتبعهالوحدها،المنصررة

.الهجريالرابعالقرنأوائلفي،الضروريةالزراعاتمنيلزمها

التي،المياهتوفروإلى،الأولىالدرجةفيالتربةخصوبةإلىيعودكلهذلكولعل

الأمراءجهودإلىبالإضافة.الثانيةبالدرجةبالجزيرةشبتإنهاحتى،بالمنصورةتحيط

،والقنوات،الترعالمسلمونالعربشقحيث،الزراعىالمستوىرفععلىوالعاملين

كالجنةالمنصورةأصبحتحتى،الزراعيةالأراضيلإرواءالسندمنالمياهوسحبوا

الخضراء)313(.

والموزالنارجيل،النخيلأشجاربهاكزتلذا،رطبحارالمنصورةجولأنونظرأ

علىوبناء3(.ا)"الحارةالمناطقزراعاتمنوغيرها،السكروقصبوالمانجو،،والليمون

،والتفاح،كالعنب،الحارةالمناطقفيتنمولاالتيالزراعاتبعضإلىتفتقرفإنهاهذا

بنوعينيختمىالمنصورةإقليمأنالإصلاميةالمصادروذكرتوالجوز)315(.والكمزى،

الحموضة،شديدةحامضةالليمونةيضبهنوعوهما:غيرهفييوجدقلماالئمار،من

السكرقصبأنحوقلابنوذكرالأنبج)316(.ويسمونها،الخوختضبهفاكهةوالثافي

والحياة،رخيصةوالأصعار،كثيرةالخيراتجعلهذاوكلالقند)317(.منهيعقد

تربيةعمليةالسكانمارسوقدكبير)318(.حدإلىالغذادالأمنعليهايرفرف،رغيدة

)931(.الأخرىالموارديردف،آخراقتصادىكموردالمنصورةفيوالجواميس،المواشي

عليهاسيطرواالتىالأراضىمنوغرهالمنصورةإقليمفيالعرباستفادالعموموعلى

وإقامة،والقنواتالترعبحفرواعتنواالأمطار،ومياهالسند،مياهمنالسندأراضىمن

أيامخصوصأ،الزراعةعمليةلنجاح،اللازمالماءعلىللحصولوالقناطرالجسور

أنهمإلىيعودوتضجيعها،بالزراعةالعباسييناعتاءأنإلىننوهأنويجب.العباسيين

بثتىالمزارعينيضجعواأنيهمهموكان.الخراجأراضيمناكثرإنتاجأيريدون
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ألغىعندماالمنصورفعل؟المحصولقلإذاالضرائبنقصوافأ،الوسائلوكافةالطرق

،الأرضإنتاجمنخاصةبنسبةالمقاحمةنظاممحلهاوأحل،النقديةالخراجضريبة

استمرالوضعأنفيشكولاالمنصور)032(.بنالمهدك!النظامهذاتطبيقفيوتوسع

السند.ربوعوالرخاءالأمنزمنهمفي"سادالذين،الهباريينأيام

:المنصورةفيالصناعة

لمالعافيزمنهافيالمشهورةالصناعاتمعظمعرفتقدالمنصورةأنفيلاشك

الذهب،إقليمهو-عامةبصفة-السندإقليمأنالبلدانيونذكرفقد،الإسلامي

وسعة،رخصبه..والآلات،والأعجوبات،والخيراتوالفانيدوالعقاقر،والتجارات

ومفاخر،،ومنافعوصناعاتوفوائد،خصائصوبه،وسياسات،وإنصافوعدل

321(.)ومتاجر

اللةعلىالمعتمدأهدىقدالهبارىعبدالعزيزبنعمربنموسىأنبنامروقد

كانتالمنسوجاتصناعةأنأى.)322(نفيسةحريريةاقمشةمنهاهدايا،جملةالعباصى

منغيرهامنمجلوبةفهى،المنصورةفيتكنلمفإنالهباريين،أيامالسندفيمعروفة

منتصنعأنهاوذكرالسند،منسوجاتبصناعةالإدريسيأشادوقد.السنديةالمدن

منهالصناعفيأخذ،القرطاسوهو،المصرىالبردىنباتيشبهالذي،الحشيشنبات

السندبلادفيالصوفيةالمنسوجاتصناعةكذلكوذكر.ثيابأمنهويتخذون،الطيب

.)323(كالقمصانالملابسلبعضاليدويةبالصناعةوأشادوالهند،

الأحذيةكصناعةالصناعاتببعض-خاصةبصفة-المنصورةواشتهرت

انتقلتومها،الهنديةكهمبايتمدينةإلىتنسبالأصلفيالأحذيةوهذه.الكهمباتية

يدلالذ!طالأثاثصناعةعرفتقدكانتالمنصورةأنفيشكولا.)324(المنصورةإلى

للمعتمدالهباركلطعبدالعزيزبنعمربنموصىأهداهالذ!كالسرير،رفيعفنىذوقعلى

التيوكالأدوات.)325(بهفأعجبالممتازالعودمنمصنوعأفكانهـ،271عام

2270)326(عامالسندوالمطالبرمكيموصىبنعمرانموتبعدالخليفةصادرها

المقدصى:ذكرفقد،الطيةوالعقاقيرالأفىويةصناعة-كذلك-المنصورةوعرفت
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المدنمنغيرهامعالأدويةو،الطبيةالعقاقيرصناعةبهاتقومالمنصورةمدينةأن

.)327(للخارجيصدرفإنهالإنتاجولكزة.السندية

الفانيدصناعةأقيمتفقدوغرها،المنصورةفيالسكرقصبلتوفرونظرا

.النباتسكرهوالفانيد،أنويظنوالقنذ.)328(

بواسطةالمنصورةتردكانتفقد،الخشبيةوالصناديق،الجلديةالمصنوعاتوهناك

هذاعرفتالمنصورةتكونأنيستبعدولاالصغير.)932(ومنهاالكبير،ومنهاالسند،نهر

.الصناعاتمنالنوع

والنعال،الطبيةالعقاقيرللخارجتصدرالمنصورةأنكذلكالمقدصىوذكر

والتحف،الفضيةكاممائيل،)033(الصنعالرفيعةوالأشياء،والعاج،والفيلة،الكنباتية

علىالعودخضبمنالمصنوعةكالكراصىالختلفة،الخشبيةوالصناعات،)331(للزينة

واليمخلفاتفيوجدحيث،الحربيةالصناعاتوكذلك.)332(المهرةالنجارينأيد!ط

علىيبرهنمما،السنديةوالرماح،السيوفمنكثيرةكمياتالبرمكىعمرانالسند

.)333(الأخرىالسنديةالمدنمنوغرهاالمنصورةفيالصناعةهذهازدهار

منوغيرهاالمنصورةفيالعربعهدفيتقدمتقدالأسلحةصناعةأنفيشكولا

الدوابلجموفيالبناء،فيالمستخدمةالحديديةالصناعاتوكذلكالسند.بلاد

.)334(والفيلة

والسند:المنصورةليالتجارة

البقاعشتىإلىبضائعهاينقلتجاريأأسطولأتملككانتالمنصورةأنلاشك

شكولا.والصين،الاسلاميلمالعاأقطارمنوغرها،والبصرةكالهند،المجاورة

بحرعلىالديبلمينائهاعبر،المستوردةالبضائعاستقبلتقدالمنصورةأنفيكذلك

تعودوإليها،الحاجةعنالزائدةالبضائعتخرجمنهاالسند،فرضةهىوالدييل.العرب

التجارةالمنصورةعرفتوقد.ضروريةوسلعمواد،منينقصهابمامحملةالسفن

البحر.وتجارةالر،تجارةوعرذت،الخارجيةوالتجارةالداخلية

ماعبرينقصهاماالمنصورةتستوردأنالطيعىفمن،الداخليةللتجارةفبالنسبة
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أصواقبهاتزخرالضروريةالسلعهذهوكانت.)335(كثيرةقرىمنويتبعهابهايحيط

عملياتتمارسحيث،)336(المدينةمركزفىأى،الأصواقوسطفالمسجد،المنصورة

المنطقةوكانت.التعليممهنةوتمارس،والعباداتالصلواتوتقاموالشراء،البيع

مدحوقد.اليومساعاتمعظمالبشرىالتجمعحيث،المدينةوسطتتركزالتجارية

نأفذكرخاص.بشكلوإتليمهاوالمنصورةعام،بشكلالسندكطالإقليمالمقدسى

بحمكلالأسعار،رخيصوأنهبكثرةالأرباحتدرالتي،المفيدةالتجاراتكثيرالاقليم

الحركةازدهارعلىيدلنامما،الأسواقفيالعرضلكثرةإلاذلكوماللنظر.)337(ملفت

.)338(التجارية

أقاليموباقيالهند،إلىالمنصورةتجارةوصلتفقد،الخارجيةالتجارةإلىبالنسبةوأما

.آنذاكالمعروفةالتجاريةالقنواتعبر،الصينوإلى،الإسلامىلمالعا

البرية:القوافلطرق

الخارجيلمالعاومعالسند،بلادأنحاءمعالبريةالطرقمنبشبكةالمنصورةارتبطت

جيرانها.معبرآالمنصورةتربطالتىالطرقأهموإلكوغيرها.،الإسلامبلادمن

ومدنه:مكرانإقليمعبركرمانمعأ-

عبروغربأشرقأ،،الإسلاميةالخلافةأقطارشتىمنمكرانإلىتأقيالقوافلكانت

!ط:؟المكرانيةفنزبورفيالطرقهذهوتتجمع،طرقعدة

إلىثمكيز،إلىومنهاللسند،التابعةمكرانفيتيزإلىكرمانمنطريق-أ

فنزبور.)933(

ومنفنزبور.)034(إلىئم،وذركراسكإلى،مكرانفيقصرقندمنطريق-ب

منالطريقويتفرعقصدار،إلىالطرقتذهبالتجاركطالتجمعنقطةفنزبور

عبرالأخرىالسندمدنإلىكثيرأ،يهمنالاوهذا،كانانكيزإلىقصدار

ومنها،فالمنصورة،صيوستانإلىالطريقيذبقندابيلومنوالسيو!ط،قندابيل

الملتان.إلى

إلىومنهاكيز،إلىومنهاقصرقند،أوتيز،مدينةفتصل،مكرانإلىكرمانمن-ج
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إلىالطريقتتوجهالديبلومن.الديبلإلىومنهاارمابيل،إلىثم،راهوقومدينةكلوان

.)341(سيوستانومدينة،النيرون

ثمالنيرون،إلىالديبلمنيسيرالسندشرقالمنصورةإلىرأسأيتجهأنيريدومن

.)342(المنصورةتصلحتىالسند،خهرالقوافلتعبرالمدينةهذهومن.منجابوريإلى

الهند:مع2-

سندانثمكامهل،ثم،بانيهإلىوفهابرهمناباد،المنصورةطريقعبرالقوافلتتحرك

بنفسالقرافلتعودثم.المعروفالهنديالتجارىالمركز،كهمبايتمدينةتصلحتى

الطريق،نفسمتبعةالعراقثمكرمانإلى،مكرانعبروتعود.المنصورةإلىالطريق

مرحلة21يساوىكنباية،المنصورةطريقوطول.السابقةالمنصورةمكران

البحر.)343(عنفرصخأتبعد)كنباية(وكهمبايت

وسجستان:خراسانمع3-

الىالضرق،إلىالعاصمة،زرنجمنالسندإلىالواردةسجستانقوافلوتصل

بنجواىإلىأوهلمند،أعالمطإلىومنهابست،إلىمنهاثمالخواش،فهرعلىحرورى

الشمالإلىيذهبقسمقسمين،الطريقينقسمبنجواممطومنيهمنا.الذىهووهذا

وصلقديكونسيبيومن.سيبىإلىثماسفنجا!ط،إلىوقسمغزنةنحو،الشرقي

المنصورةإلىقندابيلإلىسيبيومنالسند.منالمعتبرةالأقالجمأحد،طورانأراضي

السند.)4"3(عاصمة

ثمالباميان،إلىالجبالعبربلخمنيصل،خراسانمنقادمآخر،طريقوهناك

إلىالطريقهذايتفرع،غزنهقربومنقصدار.إلىومنهاغزنهإليالجنوبنحويتجه

لأن،الطريقهذامراحلفييشكليسترنجكيولكنالهند.حدودإلى،الشرق

إذابالغةستكونالصعربةلأنيث!ك،أنالحقوله.الآنمعروفةغيرالمذكورةالأمكنة

آرائنا.)345(علىطاغوالميلالظنسيكوننجحناولو،الدارسةالأماكنتحديدأريدما

الداخية:المنصورةطرق

فمعنىالسندومدنالمنصورةبينالمسافاتالمسلمونالبلدانيونذكرقددامما
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:الطرقأهموإليكالسند،مدنوباقيالمنصورةبينماسالكةالطرقأنذلك

.)346(مراحل8الديبل-المنصورة

.)347(مرحلة21الملتان-المنصورة

قصدار(0)348()وقصبهامرحلة51طوران-المنصورة

.)9"3(مراحل5البدهةحدأول-المنصورة

.)035(مراحل8قامهل-المنصورة

35(1.)مراحل8قندابيل-المنصورة

مواصلاتعقدهيوقندابيل،وقامهل،وقصدار،،والملتان،الديبلأنويلاحظ

.المنصورةإلىعبرهاوالقوافلالطرقتصل،خارجية

ترتبطومنها،الرئيسيةالداخلبمدنالمنصورةتربطالتيالطرقمعظمفهذهوبعد،

والتى،خراسانأو،سجستانأو،كرمانأوالهند،معسواء،الخارجمعبواسطتها

عبروالمغربمصر،وقوافل،والعراق،والتبت،والصينالصغد،وبينبينهافيماترتبط

الر،بواسطةلمالعاعنبمعزلتكنلمالمنصورةأنلناويتبين.المعروفةوطرتهاالعراق

.آنذاكالمعروفةالتجارةقنواتعبرمعه،وتتاجربه،تتصلبل

البحرية:الطرق

القنواتوعبر،آنذاكالمعروفةلمالعابدولالديبلعبربحرأالمنصورةارتبطت

وإلىالسند،إلىتوصلكانتالتيالبحريةالموافىءذكرتوقد.البحريةالتجارية

البحرية:الطرقأهمواليكوغرهما.وتيز،كالديبل،البحار،عبرالمنصورة

السند:-البصرةطرى-9

ميناءإلىالبحرىالخطيسيرثموالغذاء،بالماءللتزودسيرافبميناءالطريقهذاويمر

بإقليممكرانفيتيزميناءإلىمسقطومن.أخرىمرةوالغذاءبالماءللتزودمسقط

كولمبىميناءإلىفيذهبالهندإلىيذهبأنأرادومن،فالمنصورةللديبلومنهالسند،

الصينمنالسفنوتعودفعلوا.الصينالىرحلتهممواصلةالتجارأرادماواذا،الهندى
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وأبحرأ،المنصورةإلىومنهاوغرهما،الديبلالسند،مواقءإلىالبحر!ط،نفسهبالطريق

.)352(البصرةإلىكالآرحلتهاتواصل

السند:-عمانطرى

التيزفيحمولتهافتفرغوالسند،الهندسواحلإلىمسقطمنتخرجالقوافلكانت

ميناءفيوتسترج.والهنديةالسنديةبالبضائعمحملةتعودثم،الهنديةكولمبيأووالديل،

الأحمرالبحرإلىئم،عدنإلىومنها،عمانسواحلإلىتتجهثمبالماء.وتتزودسيراف

مصرلتجارالتجاريةالمهمةوتتركتعودثم.هناكشحناتهافتفرغجدة،حتىكالأ

فإنهناومن.المتوسطالبحرعبرأوروباإلىأو،بلادهمالىالبضائعليحملوا،والشام

الإسلامىلمالعابلادباقيوالىأوروبا،إلىتصلعمانسفنعلىالمحمولةالمنصورةسلع

من،السلعومتنوعةجدآ،نشطةجدةفيالتجارةحركةوكانت.واسعةشهرةفتعطيها

.)353(فارسوبلادوزنجبار،،والحبشة،والصينوالهند،السند

تقرل!أ(:الأول)الطرتالصين-البمرةطرصق3-

السفنفتتحركوالهند.والسند،،الصينبمواقءفارسموافىءيربطالطريقوهذا

نأبعدفتعود،الصينتصلأنإلىوتبقىوالسند،،فارسموافىءعلىوتمر،البصرةمن

والهند،السنديلزمممامنهاجزءآلتفرغوالسندالهندبموافىءمارةبضائعهاتستبدل

تصلحتىفارسبسواحلمارةسيرهاوتواصلسندية،هنديةبضائعبدلهوتحمل

.)354(البصرة

البلدانيونمدحهالذممطوالتيزالشهير،الديبلوميناءهاالسندأنأيضأهناونلاحظ

قدالديملبعدتجاريآوالثانية،المنصورةالأولىالسندمدينةأوالسند،مكرانفي

استهلاكهاعنمايزيدفصدرتكثيرأاستفادتوقدبحريآ.المعروفلمبالعاارتبطت

بعاصمتهوإقليمهاالسندذكرالمقدسيأنحتى.بحاجتههىماواستوردتسلع،من

والفانيد،والآلاتوالعقاقير،،والذهب،التجاراتبلدأالسندقائلأ:المنصورة

،وإنصافوعدل،وثمراتونخل،وسعةرخصبه،والأعجوباتوالموز...والخبرات
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ومتاجر،ومفاخر،،ومنافعوبضائعوفوائد،خصائصوبه،وسياسات

35()5.!توصناعا

الثافيالمركزباعتبارهاتجاريأ.الهباريينأيامالمنصورةبازدهارالقوليمكنناوهكذا

بحريآ.الأخصوعلى،بالخارجاتصالاتهافيالحيوىالسندشريانتمثلالتي،الديبلبعد

تأمينعلىالمدينةحرصتفقدوشهرتهاالمنصورةاقتصادياتفيأثرللتجارةومادام

القوافلوتطمئن،الأمنليسودوذلك،البحريةأو،البريةمنهاسواء،التجارةطرق

السبيلهذافيقاتوقد.وطمأنينةبيسرمهمتها،لتؤدىوالبحريةالبريةالتجارية

تصدىفقدالبر،فيالتعبيرلناجازإنوالر،البحرفطالقراصنةخطرمنالطردتىبتأمين

مننحومسافةعلىمهرانبطائحفيالموجودينمنلكلالمنصورةجيش

تقطعالبحرفيبوارجولهم،المنصورةلأهلحرب،عظيمخلقوهم،فرسخثلاثمائة

وغيرهاوالقلزم،،وجدة،والصينالهند،أرضإلىالمجتازةالمسلمينمراكبعلى

والملتان،،ومكران،طورانحدودبينماوالبدهة.)356(الرومبحرفيكالشموافي

)ذوالفالحالجمالمننوعأويصدرونالميد،خطرمنأقلخطرهمأنإلا،والمنصورة

لمالعافيالمشهورةالبخاقيالإبللإنتاجوفارسخراسانأهليطلبه(،السنامين

المنصورةمابينفكانوا-الميدعنخطرهميقللاالذين-الزطوأما.)357(الإسلامي

منالتجارةوتأمين،محاربتهمعلىالهباريونعملوقد.)358(مهرانبطائحفيومكران

جميعأ.خطرهم

التجارية:السلع

نأعلىعملتآخربمعنىوالهند،السند،وسلع،الخاصةبسلعهاالمنصورةتاجرت

الرخاءلهاجلبمما،أخرىمرةالتصديروتعيدتستورد،تجاريةوسيطةتكون

قصبالمنصورةصدرتهاالتيالزراعيةالسلعفمنالوفير.والربحالاقتصادممط،

)جوزوالنارجيل،والموز،والليمونوالمانجو،(،النبات)سكروالفانيد،السكر)935(،

الأرز،)362(صدرتوكذلك.)361(الزراعيةمنتجاتهامنوالقسطالهند()036(،

(763)،ةهصلزاو(663)،نالخيزراو،لقنااو(563)،لتقالبراو(463)،نمالراو(363)،لعنباو
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والعنبر،)371(،)037(والقرنفل،والصندل،)936(،والأبنوسالممتاز،)368(والعسل

،)375(والعطور،والمسك،)374(والزعفران،)373(الهندىوالعود،)372(والكافور

والبقم)377(الأسود،)376(والفلفلوالتوتيا،والهر،،والخولجان،والسنبل،والخضاب

.)937(الطيةوالعقاقير،والأدوية،)378(السموممنوأنواع

أخذتهاالتىالمنصوريةالأحذيةالمنصورةمنصدرتالتيالصناعيةالمنتجاتومن

وغيرها،كالجاموسوالمواثى،الإبلوجلود)038(الهنديةكمهبايتمدينةعن

والقطية،،الحريريةوالأقمشة،والمصليات،والبسطوالسجاجيد،)381(والأفاعي

ذلكوغر،والذهبيةوالفضيةوالساجية،،الفخاريةوالأواقوالريشية،)382(،والصوفية

والسند.)383(الهندمنتجاتمن

والابل،والشام،للعراقوالجواميسنفسها،المنصورةمنالفيلةالحيواناتومن

وبعضوخراصان،فارسإلىويصدرمنه،البخاقيلإنتاجالسنامينذات،الفالح

والعندليب،،والسمندل،والنعامةوالببغاء،،والطاووسوالظباء،والببور،الأسود،

38()4.وغيرها

،والماسالختلفة،واليواقيت،والمجوهرات،الكريمةوالحجارةالمعادنوكذلك

وصقلالأسنانلتنطف)حجروالسفاذجوالحديد،،والقلعي،والرصاصواللآلىء،

.)385(والمجوهرات،والكحل،والمرجانوالزمرد،،والفضة،والذهب(،السيوف

،والأخشاب،والأقلاموالمناضد،والكراصى،،الأصرةالخ!ثبيةالصناعاتومن

.)386(الخفيفةالأسلحةوأنواعالأسود،والملح،القصبأنواعوسائر،الفلفلكخشب

كالتفاح،الفواكهعامبوجهوالسند،المنصورةتنقصالتيالوارداتأشهرومن

ملفتبشكلالمنصورةتستوردهكانتالذى،العراقيوالبلح،والسفرجلوالكمزى،

منالوردوعرق،الاممنوزيتهوالزيتون،خراسانمنواللوز،والزيتللنظر،

الحر-سية،،والعراقية،المصريةالممتازةالأقمشةمنوأنواع،العراقمنوالخل،فارس

الذهبيةوالخواتموالحديد،عمانمنوالنحاس،الأصيلةوالخيول،الرومبلادمنوالقرد
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السندفيلهامثيللاالتيالكريمةالأحجاروبعضوالمرجانمصر،منبالزمردالمرصعة

.)387(المجوهراتفيلتستخدموالهند،

الماليةالتجاريةالمعاملاتكلعرفتوغيرها،الدييلالسند،موافىءفإنوكذلك

نأولابدالمجهز،التاجرالموافىءفيوكان.والجملةالمفرقتجارةعرفتأنها؟،المنتشرة

ضهرةوصلتوقد.التجارةحركةلتنشيطالبنكيةالمعاملاتعرفتقدتكون

بنحسنالمدعوالتجار،أحدأنذلكعلىيدلناومما،الآفاقالدييلومينائهاالمنصورة

الزعفراندربفيبقصربغدادفييقيمهـكان704عامالمتوفيالديبلىحامدبنمحمد

والشعر)388(.بالأدبكذلكهذاواشتغلحامدأ.ابنخانحامدابنأبسراىيعرف

درهممليونالعباسيةللدولةالعامةللخزينةيدفعكانواليهاأنالمنصورةويكفي

.)938(نفسهالمبلغيدفعونالأمرأولفيالهباريونواستمرسنويآ،

المسحملة:العملة

فيالهباريينأيامالمنصورةفيسائدةكانتالتىالعملةأنالمتوفرةالمصادرذكرت

خمسةيساو!طالواحد)الفاطمي(والقاهريالقاهريات،:هيالهجر!طالرابعالقرن

.)093(وثمندرهمحواليأيضاويساوى)الجاو!ط(الطاطريوكذلك.العاديةمندراهم

بالدينار.)193(كذلكويتعاملون

العملاتتستعملكانت،الهباريينوقبلأمرهاأولالمنصورةفإنيكنومهما

العباسية،الخلافةجسمعناستقلتلماثم.والعراقالشامبلادفيالمضروبة،الإسلامية

منجديدةعملاتضربتالهباريين()فترةهـ،416عامهـوحتى042عاممنذ

سم،ونصفواحدحجمهاالفضيةالهبارممطعبدالعزيزبنعمرالأميرفعملة.الفضة

عمر(.اللةرصولمحمد.)اللةصفوفأربعةفيوجههاعلىوكمب.ذرات9ووزنها

المنذر(0)293(وعنهعمر.بنو)يالتةالظهروعلىشىء.لاالهامشوعلى

السابقة،عمرعملةمناكبرسم،2حجمهاأيضآ،فضيةعمربنعبداللةوعملة

وعلىله(لاضريكوحدهاللةإلاإلهالاوجههاوعلى.ذرةونصف8أقل،ووزنها

حجمها3أخرىنحاسيةعملةالأيرولهذاعبداللة(.الأميرثماللة،رسول)محمدالظهر
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العبارةالظهروعلى،الفضيةالعملةعلى؟الوجهوعلىذرة18والوزنسم،ونصف

قسها.)393(

عمربنمحمدوأظنهمحمد،للأميرأنهاذكرسم3بحجمنحاسيةعملةوجدت؟

مذكور.غيروالوزنمحمد(،.اللة)ياعبارةالظهروعلىأسود،الغملةووجهعبداللة،ابن

إلاإلهالاعبارةوجههاعلىفضيةوهيلأحمد،إضها:الطرازيعنهايقولعملةوهناك

ثلاثةفي،وغيرهمالهباريينلدىالمألوفةالعبارةوهىله(،ثريكلاوحدهاللة

ثلاثةصفوففيأحمد(الأمر.اللةرسول)محمدالعبارةيحملوالظهر.صفوف

احمهأميرا-مصادرمنوصلناماحسب-الهباريينمننعرفلاونحنأيضأ.)493(

أحمد.

الفاطمية()العملةكالقاهريةدوليةوعملة،محليةعملةهناكوكأنويبدو

عامة.بصفةوالسندالمنصورةأرضفيمستعملةوكلهاالجاوية(،)العملةوالطاطريات
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الحاتمة

أقامهاالتىالعاصمةالمدينةتلك-المنصورةأنالبحثخلالمنلنااتضحلقد

بدورينإنشائهامنذمرتقد-والحكمللإدارةمقرآلتكونالسندفيالمسلمون

العباصيالعصرفيأو،الأمويةالدولةأواخرفيسواءالولاةدور:الأولالدور:رئيسيين

وأدمئ!ق،فيسواءالخلافةدارتتبعإقليميةعاصمةالمنصورةكانتحيث،الأول

والعباسيينالأمويينأيامالمركزيةللسلطةيخضعونولاتهاوكانسامراء،أوبغداد،

لواليالحقكانوأيضأ.المنصورةفيالوالمطتثبيتأوعزل،فيالحقللخليفةوكان

السند.ولاةتعيينعلىيشرفأنالعراقين

حيث،المتوكلهـأيام042عاممنذ،الثالطالعباصىالعصرفيتبدلتالأمورولكن

.المنصورةعلىواليأبهالقبولعلىالمتوكليجبرأنالهبارىعبدالعزيزبنعمراستطاع

عنالتاماستقلالهويعلنالمتركل،موتبعدالوضعيستغلأنهذاعمراستطاعوقد

.والمناسباتالجمعأيامللخليفةالدعوةرباطعلىإلايبقلمو.العباسيةالدولةجسم

وجيشهابها،الخاصةونظمهاالسياصى،كيانهالهاأصبح،مستقلةدولةأقامأنهبمعنى

الضعف،منالإسلاميةالخلافةاعترىلماونظرآ.الدولةحدودحمايةعلىالقادرالمحلي

فيآنذاكالدوليةالمحافلفيواضحآالمنصورةكيانأصبح،والبويهيينالأتراكتسلطأيام

بنالهبارلبنيوالملتانالمنصورةفيدولتانقامتحيثالملتان،جانبإلىالسند

القرشيين.لؤكطبنمنبهولبنيالأسود،

وحكامهاأمراؤهاظلبل،الاسلاميةالعواصمأخواتهاعنالمنصورةتقصرلمو

أمرائها،أيدىعلىالكثيرونأسلموقدوالهند،السندفيالإسلامنث!رلحركةأوفياء

الحسامامتشاقمناص!والإقناعبالحجةالإسلامنشرأسلوباتبعتوقدوملوكها.

عمربنعبداللةأصرهامنالسنودالملوكأحدطلبأنحدثوقد.والصراعللقتال

أسرعأنإلاالأميرهذامنكانفما،الإسلاممبادىءيعلمهمناليهيرسلأنالهبارى
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مبادىء-هذا-فعلمه،للمنصورةوفدالذى،العراقيالشاعرلهوأرصل،طلبهلتلبية

العربية.بغيرللقرآنشرحأقدموهو،السنديةباللغةالقرآن-لهوشرح،الإسلام

الع!ظيمالسندميناءبعدالثانيةالمدينةفهىالتجار!ط،المنصورةبدورننوهأنويجب

،التجارةحركةتوجهالتىفهي،المنصورةفيالسياسيةالسلطةأنبماولكنالديلإ.9

تصدرفهىأيضآ.الصناعةميادينفيدورللمنصورةوكان.بأكملهالسندوإلىمن

فهيوبالإجالوالأثرياء.والأمراء،القومعليةيطلبهاالتي،المشهورةالكنباتيةالأحذية

ثلمائةحوالمطيتبعهاكانأنهالمنصورةويكفي.والخارجيةالداخليةالنقللحركةالمنظم

ونسيجية،ومعدنية،زراعيةصناعاتمنيلزمهابماتمدهاوموقعومدينةقريةألف

مختلفة.

بعضنقلفيخصوصأ،السنديةبالبيئةالتأثرإلىالمنصورةأمراءاتجهوقد

القراطق.لبسأوالضعور،كتطويل،والطبائع،العاداتببعضثرالتأأو،الصناعات

اللغةاتقانهمرغموتقاليدها،،بالعربيةاممسكعلىوحكامها،المنصورةأمراءعملوقد

أصلهافيتعودالمسلمينالعربالسندملوكقبلمنبالفيلةالاهمامعادةولعل.السندية

والهنود.السنودتقليدإلى

08بهكانالهباريينظلفيعزهاأيامالمنصورةجي!قفإنأمر،منيكنومهما

منوحدهالفيلةجيشفيكونمقاتل005منهاكليتبع،محاربةعسكريةفيلأ

إليهأضيفماإذا،والصراعالقتالميدانفيبهبأسلاعددوهو،مقاتل4....

وغيرهم.،النفطمشاعلوأصحاب،كالنفاطين،الفئاتوبقية،والمشاة،الفرسانجاعة

الملتان.فيالشيعيةالمبادىءانتشاررغمالسند،فيللسنةمركزأالمنصورةوظلت

عليهاالغزنوىصبكتكينبنمحمودهجومفيأثرالملتانفيالشيعةلانتشاركانوقد

العلويينالأفرادأنإلىننوهأنويجبهـ.204عامحوالمطلهاالسياصيالكيانوإسقاط

لمأنهمإلا،المنصورةفيكثرونأنهمذكرالمسعودىأنلدرجة،بالمنصورةوجدواقد

لماأساسولا.المنصورةعهدطيلةسنيآ،الحكموظل.الحكممجرىفيللتأثيريتوصلوا

محمودجعلالذيالأمر،الإسلامعنأمرهاارتدادمنالمنصورةالمؤرخونبهاتهم
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كيدأكونهيتعدىلاالأمرإنبلفيها.العربيةالهباريةالسيادةعلىيقضيالغزنوممط

لموفعهانظرأالغزنوية،دولتهإلىيضمهاأنالغزنوى،محمودورائهمنأرادللمنصورة

الغزنويينوصولدونيحولبحريآمنفذآولكونهاوالهند،للسند،بالنسبةالمميز

وسهولةبيسرالعرلىوالخليجالهندممط،والمحيط،العرببحرعبربالخارجوالاتصال

منأقلفلا،الشيعيةالملتانفيلؤ!بنمنبهبنىاستقلالعلىقضىأنبعدخصوصأ

أطاحالتىنفسهاالتهمةالمنصورةأمراءبهويتهمالغزنوممطمحمودالاتهامهذايطلقأن

الملتان.فيمنبهلبنيالسياصىبالكيانبسيها

غيرهعنيقللاالسندفيعلميأمركزأأصبحتقدالمنصورةأنإلىنشيرأنويجب

تركزلممصادرناأنحقألهيؤسفمماولكن.الأخرىالإسلاميةالمدنمراكزمن

فيظاهربشكلوالاقتصادىوالسياصي،،العلميودورهاالسند،مدنعنبالكلام

الفكرإعمالإلىيلجأويجعله،الباحثطريقفيعقبةيشكلالذكطالأمربحثنا،فترة

معأ.والخيال

فيالتوسعوالبلدانيين،المؤرخينإهمالقضيةعناللئاميميطالمقدصىقالهماولعل

يخصفيماوالفكرية،والعلميةوالاجماعية،،والسياسية،الاقتصاديةالأحداثسرد

"لهالسند:إقليمعنكلامهأثناءالمقدصىذكرفقد.المنصورةرأسهاوعلىالسندمدن

والعلماءمشركونذمتهأنغير،شريفوفهر،ظريفمصر،البعلعلىوزروعسهل

001.الصدر.وضيقالبحر،وأهوالالبر،أخطاربعدإلااليهتصلولا،قليلونبه

الكلامعنلأعرضناصدرالإسلاممنوي!فى،الأصلهذايختلأنخشيةولولا9

،والأمالثعوب،عاداتعلىوالاطلاع،والتنقل،الرحلةيعشقجفرافيكلامفهذا.-

أدقلنفسهويستخلصأغوارهاويسبر،المجالاتشتىفيحياتهاأسلوبعلىليقف

؟والاغترابالرحلةفيدونههمبمنبالكفما.المعلومات

منغيرهمإليهأشاروفيماالبلدانيين،منوغيرهالمقدصىمحعبهفيمافإنوبعد،

صورةلرسميكفيماذلكفي-أحيانأمقتضبةإشاراتأنهارغم-المؤرخين

اللة.ضاءإنفعلناهماوهذاالإملامية،الحياةفيودورها،للمنصورة
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)1(
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لث!لحواا

علالسندلفظأطلقوافقدالمصلمونالعربوأعاللهند.القديمةالفارسيةالشميةهيالسند:

،بلوخستانله:يقالاليرموبعضه،مكرانشرقفيالممتدالإقليمعلىلتدلواسعةمساحات

كي:انظرالحمند.ضهرفيعنيالندروذلفظوأما.باكستانفيالحاليةالسندبلادالآخروبعضه

مختلفةأعاءالشدفهرعلىأطلقوقد936037/ص51الثرقيةحاثيةالخلافةبلدانليسترنج:

عوادكوركيستعريبنفحها.الصفحةالسابقالمرجعانظر.مهرانالأند!ر،السند،منها:

54لا.حاول!ع"83هـحح"+.ام/5041859بروتالرسالةمؤسسة،2ط،فرنصيوبئمير

.حةا43آهح"(ح"3،ع3ولالةء،ء4!"ه!.ر03

الثقافةوزارة،الحينيعدالحالجابرمحمدتحقيق201ص:والممالكالمسالك:الإصطخرى

.م1381/1691مصر،،..م.عج،القوميوالإرضاد

274.صبووت،،بانفؤادمطبعةيروت،،الحياةدارمكتبة،الأرضصورة:حوقلابن

صبفداد،اثمنى،مكنبما،الخراجكتابمننبذةوبذيلهوالمصالكالمسالك:خرداذبهابن

بكاملها.الإقليممدنعددوقد56-57.

482،صعنها،مصورةن!خة.6.91،ليدنطبحة،الأقاليممعرفةفيالتقاصيمأحسنالمقدصي:

الملتان.قنوج،ويهند،الند،،طوران،مكران:يفمالذىالواصعالندإتليمذكروقد

الحنديشملهاالتيالأتالبموذكر3/267جبيروتصادر،دارطبعةالبلدانمعجم:الحموى

الشد)قليمعنخارجأنهاعلىالملتانأضافثمالهند،الند،،صوران،مكرانالواصع:بمحناه

في.الجضا

،مكرانللند:أضيفتالتيالبلادأنوذكر346.صديسلانطبحة،البلدانتقويمالفداء:أبو

الضمالومن:قولهالإقلبمتحديدعندذكرولكنهالهند،منبثيءيكمللموالبدهة.،طوران

الهد.منثيء

والإرثادالثقافةوزارةعنها.مصورةطبعةبمصر.الأميريةالطبمة:الأعسىصبح:القلقث!ندى

5/63.والثروالترجمةللتألفالعامةالمصريةالمؤصسة،القومي

ص!بحالقلقثندى:.نفسهالمصدر.البلدانتقويمالفداء:أبو.نفسهالصابقالمصدرحوتل:ابن

نفه.الابقالمصدر:الأع!ثى

الهندبينناحيةالحد:أنوذكر.7349،صصادر،دارالحباد،وأخبارالبلادآثار:القزويني

وجتان.وكرمان
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نغسوذكر2/746.الحلبى،البالىعيسىالبجاوى،علىتحقيق،الاطلاعمراصد:عبدالحقابن

القزويني.ذكرهما

صابق.مصدر56-57،ص،والممالكالمسالك

سابق.مصدر276،صالأرضصورة

.201صصابق.مصدر،الممالكمسالك

طبعة.عبدالجليلعزتعبدالعز-نرترجةوالسند،الهندفيالعربيةالحكومات:مباركبورىأطهر

والنضرللطباعةالمداللةمؤسسةنثرام،679عامالصادرة،الأولىالطبحةعنمصورة

.401صام3041/839،السعوديةالبكيريةمطابع،والتوزيع

.476/477صصابق،مصدر،التقاسيمأحسن

5/64-67.،سابقمصدر،الأعشىصبح

.276ص،سابقمصدر،الأرضصورة

التجاريةالمكتبة،رضوانمحمدرضوانتحقيق43ا043-ص:،البلدانفتوح:البلاذرى

.ام959مصر،،السعادةمطبحة،الكبرى

2/4.32،ام9137069/،بيروتصادر،داراليعقود،تاريخ:اليعقو!ط

مصر،العامةالمصريةالهيئةالجاوى،عليتحقيق،الأدبفنونفيالأربنهاية:النويرى

.1/2031ام،6913/979

.ج927ص،سابقمصدر،الأرضصورة

936.ص،سابقمرجع،الشرقيةالخلافةبلدان

لا،5.حاول،ع،85ح.ح"+ول،10431حط،ول!ح،كمةس!هـء،4"نلاح!.133-033.

.15حاشية936،37-.ص،السابقالمرجع

نفسه.السابقالمرجع

.901صصابق،مصدروالسند،الهندفيالعربيةالحكومات

عهدفيحاليأ()باكستانوالبنجابالسندلميلادالإسلاميةوالحضارةالإصلاميالتاريخموسوعة

27-20.276/.ام3041/839،جدة،المعرفةلمعا،أولىطبعة2،ج،العرب

.927صصابق،مصدر:حوقلابن

.61ص،سابقمرجع:المباركبورى

.401ص،والممالكالمسالك

348.934،صصابق،مصدر،البلدانتقويمالفداء:أبو

إلىفهاالمنصورةإلىأقربأكاحوقلابنرذكر927.صصابق،مصدر،الأرضصورة

الديل.

934.صصابق،مصدر،البلدانتقويم
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نفه.السابقالمصدر

المرحلة.وبعضمراحل3المنصورةالىمنهاالمسافةوحدد.نفسهالسابقالمصدر

اسوتيز،أوتوهارباعتناءيزغ،لاطبعةوالبحر،البرعجائبفيالدهرنخبة:الأنصاركي

.173عىبغداد،،المثنىمكتبةفيعامصورةنسخةام.239

.2/772،سابقممدر:الطرازى

927.صصابق،مصدر:حوقلابن

347.ص،البلدانتقويمالفداء:أبو

.2/282،سابقمصدر:الطرازى

.5371،32264،ص،البلدانفتوح

.11ا-ا0601،صصابق،مرجعوالسند،الهندفيالعربيةالحكومات

بأنهالمدينةمرضعحققأنهماجمداعننقلأالطرازىوذكر.2/282،سابقمصدر:الطرازى

جنوبأميالخمةبعدعلى)الور(،)الوور(،نفهبالاصمتعرفجدأصغيرةقريةموضعفي

فيالعربيةاالحكوماتمؤلفهفيالمباركبورىتالهمايقاربوهذا.الحاليةروهرىمدينةضرق

.06صالهند،

نفسه.السابقالمرجع

نفسه.السابقالمرجع

.917ص،الأرضصورة.401صصابق،مصدر،والممالكالمسالك

نأليشرنجوذكر.لأ!5حا3434ول8:ح43!ا30حث!4ص!،فى،ح3ول34اأ4،"هح!.033

كردلمو.بهرهباصمالحموىوذكرها،مكرانلمدينةوفهرهوفهرفهلمنهابصورتكتببهرج

)كا:وقالبهرهذكر1/515الحموىانظرالحموى.قالهفيماالاصمبهذاالسندفيمدينةاصم

.أصفهانوتتع،فارسمدنمنأنهاالفهرجذكر3581/،مكرانمدنمن

.5/64الأعثىصبحالقلقثندى:

.131ص،سابقمرجع،العربيةالحكومات:المباركبورى

.927،سابقمصدر،الأرضصورة

.131ص،السابقالمرجع:المباركبورى.نفسهالابقالمصدر

.347،سابقمصدر،البلدانتقويمالفداء:أبو.276927،صابق،مصدر،الأرضصورة

ميلأ.أربحينحوالمطوقلرىالمنصورةبينالمسافةأنوذكر347،البلدانتقويمالفداء:أبو

يوم،ميرةتساوىوالمرحلة1ا-1315صصابقمرجعالعربيةالحكوماتالمباركبورى:

نفصها.بالسرعةيسيرونلاالناسلأن،ثابتةغكلوهى

927.صسابقمصدرالأرضصورة

مرحلةعلىوقامهلالمنصورةبينتقعبانيهأنوذكر.601صسابقمصدر،والممالكالمسالك
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.211صصابق،مصدر،العربيةالحكومات:المباركبورى.المنصورةمن

ومنالسند.بلدفمنقامهلإلىصيمورومنصيمور،إلىالهندحدودأولمنمدينةوقامهل:)42(

صورةحوقلابنانظرللند.فجميعهملتانحدإلىذلكوراءومن.فللبدههمكرانإلىقامهل

8المنصورةعنتبحد:ويقول.601صللإصطخرىوالممالكوالمسالك.028صالأرض

مراحل.

.762ص،السابقالمصدر(4)3

927.صالابق،المصدر:حوقلابن(4)4

0.27ص،السابقالمصدر:حوقلابن)45(

35.35-ا0صصابق،مصدر،البلدانتقويمالفداء:أبو)46(

5/63.،سابقمصدر،الأعشىصبع:القلقثندى

4215/21ص.م0691هـ/ا038،بروتصادر،دارالعباد،وأخبارالبلادآثار:القزو!ي(4)7

المحطارالروضةالحميرى.نفسهالسابقالمصدر:القلقث!ندى.نفسهالسابقالمصدرالفداء:أبو

.945ص

،1377الهند،-الدكنأبادحيدرطع،مرذولةأومقبرلةمقولةمناماللغذكر:البروني،)48

.61صر،،5891

الأنصار،دار،والتابعينالصحابةمنفياوردومنالهندفتوحوالثميرالعقد:الاممبرري)94(

.391ص.0891مصر،،القاهرة،الفنيةالمطبعة

عوانه.بنالحكمولايةفيوالمحفوظةهيبنيتالمنصورةأنوذكر

في،القاصمبنمحمدبنعمروبان!اأنالبلاذريرأينقلوقد.601ص:العربيةالحكومات

الكلبى.عوانهبنالحكمولاية

مصدر،اليعقولىتاريخ:اليعقولى0/434310صصابق،مصدر،البلدانفترح.البلاذرى5(0)

.1/2013،سابقمصدر،الأربنهاية:النوكلى24230/،سابق

مصر،،أولىطبةالأنصار،دارالهجرى،الابعالقرنإلىوالهدالسندرجال:المباركبورى

42،386.037،صاهـ.893

طية،دار2،طبةالعمرى،ضياءاكرمتحيق،خياطبنخليفةتاريخ:خياطبنخليفة51()

0.37ص.م5041859/1،الرياض

،لبنان2،طبعةالأندلى،دارطبعةالجوهر،ومعادنالذهبمروج:المعودى

.945ص:المعطار،الروض:الحصرى11910-1/98.ام/3931739

دار،1ط/ابيجاوىعمدعلتحيقوالبقاعالأمكنةأعاءعلىالاطلاعمراصد:عبدالحقابن

.1321ص03ام1374/559،الحلبيالبارعيسىالعرية،الكتب)حياء
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2/4.32صابق،مصدر،اليعقوثطتاريخ.0/43431صصابق،مصدر،البلدانفتوح

.1/2031،سابقمصدر:النوكرى

.601صصابق،مرجع،العربيةالحكومات

الححشيعلالحسنوألىعبدالعلىالمؤلفنجليوإ؟لوتحقيقمراجمةالإصلامي،الحهدفيالهند

95.6-:ص.ام2913/729الهند،،الدكنأبادحيدر،الإسلاميةالمعارفدائرة،الندوى

عوانهبنالحكممصرهاالذيأنأولها:آراءثلاثةفيالمنصورةبناءحولالآراءالحسنىلحمىوقد

الأموية.الدولةأواخرجمهوربنمنصورمصرهاالذىأنوثانيها:.عبدالملكبنهشامأيام

الحسني،ذكروقدالعباصى.المنصورأيام)هزارمرد(حفعىبنعمرومصرهاالذىأنوثالثها:

معيتفقالأولالرأىلأن،الحسنيبهقالبمانقولونحن.والأصحالأرجحهوالأولالرأىأن

الأساسية.المصادر

.2/267صابق،مرجع،الإسلاميالتاريخموسوعة

037.ص،سابقمصدر،خياطابنتاريخ

نفسه.السابقالمصدر

431.صصابق،مصدر،البلدانفتوح

.34ا2/933-،سابقمصدر،تاريخه:اليعقولمط3830صصابق،مصدر،تاريخه:خياطابن

035.351-صص،سابقمصدر،البلدانتقويمالفداء:أبو

نفسه.السابقالمصدر

5/63.،سابقمصدر،الأعشىصبح

.426،سابقمصدر،البلدانفتوح

0.35/351ص،سابقمصدر،البلدانتقويمالفداء:أبو

5/63.صابقمصدرالقلقشندى:

مطبعة،أولىطبعةوالفترح،الكتبفيذكرهاترددالتيوالبقاعالأمكنةقاموس:بهجتعلي

.891ص.م43216/091،القاهرة،التقدم

قائلأ:المباصىالسفاحأيامالصندولاةذكروقد،314صسابقمصدر،تاريخه:خياطابن

موصىفقتلهكعببنموصىإليهالسفاحفوجهالحشد،فيالمتمردجمهوربنمنصورتتلهمغلس

وقبل،السفاحأيامقائمةكانتالمنصورةأنيحنيوهذا.المنصورةودخلضره،منوتخلص

عوصىبعد)هزارمرد(حفمىبنعمرلواليهالمنصورةولىالذىهووالمنصورالمنصور.خلافة

؟.السفاحأيامفذموجودةوهيالمنصورةع!رينيفكبفكعبابن

5/63.صابق،مصدر:القلفندى350ا35-0صالسابقالمصدرالفداء:أبو

بمهنو.باصمذكرهاوقد.135ص،سابقمصدر:البروفط
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ابنبهمناباذ.الىتحرفأنويمكن.حمزةقول.5121/،سابقمصدر،البلدانمعجم:الحموى

.191صصابق،مصدر:بهجتعلى3/1321.صابق،مصدر:الحقعبد

دعاهاوتد.176صصابق،مصدر:الأنصاري2760صصابق،مصدر:حوقلابن

(.،لاميران

.31132/،سابقفصدر:عبدالحقابن

.201ص:صابق،مصدر،والممالكالمسالك:الإصطخرى

331.!.:صالإنجليزيةوالطبعة956.صسابقمرجعليسترنج:كي

صغرةقريةبرهمناباذأنأيضأوجاء.باللفظمتقاربةوبرهناباذوبهشاباذوهمناباذأنوبلاحظ

62.صالعربيةالحكوماتكنابهفيالمباركبورىذكرهماحببامناباسمتعرف

سانكهربمد-سيةدبورشمهدادمنأيال9مسافةعلىتقعالمحفوظةأوالمنصورةأنأيضأوذكر

الآثارمصلحةقامتوقد.المنصورةأصلالتوجدحميراؤنهرمنميلبنمسافةوعلىبالسند.

ويقرل.موهوم2حاالىبالنسبةذكوعليهاتطلقاليوموالحامة.المنطفةهذهفيبالتنقيب

تدعىقديمةمدينةالسندفيوكانت:السابقكتابهمن601صفيأيضأالمباركبورى

.المنصورةعمرتمنهافرصخينمسافةوعلى.و-سانبعدفيماوصارتبرلخا،يهتوقدبنرا،

محققوقال.احاضية325،صمصر،المحارف،دارالحاجرى،طهتحقيقالجلاء،:الجاحظ

إلىميلأأربعيننحوعلىالسندضدلتاعلىأبادبرهمنالهنوديصميهماهيالمنصورةان:الكتاب

الحالية.أبادحيدرمنالثرقالشمال

.191-1/918،الأندلسدارطبعة،الذهبمروج:المسعودكط

035/351.ص،سابقمصدر،البلدانتقويمالفداء:أبو5/1.21يابق،مصدرالحموى:

السند.منوعرفيأالثافي،الإقليمفيتقعأنهاوذكر

5/63.صابقمصدرالأعثى،صبحالقلقثندى:

صيد.ابنذكرهمايخالفوهذا،درجة22وعرضهادرجة39طولهاأنوذكر:المسمودى

نفه.السابقالمصدرالقلقثندى:

صابق.مصدر،301ص،والممالكالمسالك2770صصابق،مصدر،الأرضصورة

:ص،سابقمصدرالمعطار،الروض:الحموى1910-/1918،سابقمصدر:المسعودى

945.

351.ص،سابقمصدرالفداء:أبو

.945:ص،سابقمصدرالمعطار،الروض:الحمكلى9740ص،صابقمصدر:صىالمقد

.027-2/267الإصلاية،والحضارةالإصلاميالتاريخموعوعة

العرببهأرادواسعإقليمالندأنذكروقد037.-936صصابق،مرجعليصترنج:كي
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وبعضه،بلوخستان:لهيقالاليوموبعضه.مكرانشرقيفيالممتدالحظيمالإقليمعلىالدلالة

.باكستانفي،الحاليةالسندبلادالآخر

،لبنان،بروت،أولىطبعة،النفائسداروحاضرها،ماضهاباكصتان:حقياحصان

باكستانولاياتمنولايةبلقمهياليومالسندأنحقىوذكر32.ص.3913/7391

نأالظنوأغلب.وبلوخستانالسند،،الشماليةالحدود،البنجاب:وهيالأربعالحالية

القديم.العرلىالسندإقليممنجزءبلوخستان

3.ول40ولا114أ)ول4ز4!ول3أول78ول3اأول"ولاح.ولص!44حلاول10)،31ولأء

."ح3كل!ح"حولء"ولهناح44أهول3.ولا!احول*ه)ول4أ4.!.ك!

وصطهاوفيالشد،ضفتىعلىتقعالمنظرجميلةمدينةعح؟،!"!مدينةإن:الحيعبدويقول

.المنصورةعابقأتدعىكانتالمدينةوإن،رائعةعمارة

المجلدالحراقي،العلميالمجمعمجلة،أيامهوفيالإسلاميالفتحقبلالهند:خطابشيتمحمود

بنيتوالمنصورة:يقول.472ص.ام819ثاقكانوناهـ،104أول،ربيعوالثلالون،الثافي

عنبيدةغيروهيالسند،أبادحيدرمثارفعلىاليوموالمنصورةعوانه،بنالحكمأيام

.5لاهصأح،343ح!ول:05!.أس!04!.3ر01باذبرهنا

.2/423،صابقمصدر،ريخهتا:اليفود0340ص،بقصامصدر:البلاذرى

العرلى،الفكردار.والتركيالعرلىالفتحينبينالوصطىآسيافيالإسلاممحمود:أحمدحسن

.023ص.ام729،القاهرة،للكتابالحامةالهيئةمطابع

.391صصابق،مرجع،الثمينالعقد:المباركبورى

.2/893،سابقمصدر:اليعقود

لبنان،بيروت،أصويداندار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،والملوكالأم:الطبرى

.18041.ام3871/679

الفكر،دار،العباسيةوالحلافةالهندبينوالثقايخةالسياصيةالحلاقات:النجرامي!وصفمحمد

.2،553:ص.ام9931/979،أولىطبعة،بروت

.2/904سابقمصدر:اليعقولى

.55ص،السابقالمرجع:النجرامى

نفسه.السابقالمصدراليحقود:

.432صالبلدانخوح:والبلاذرى.2/584السابقالمصدر:اليعقولى

.334-324السابقالمصدر:البلاذرى

بنعمرانمقتلروايةالىبالتفصيليشرلمواليحقو!.2/947،السابقالمصدراليعقود:

فقط.خلهذكربل،البرمكيمو!ى

المنجدالدفىصلاحلهقذمالذ.حمدعمدتحقيق.والتحفالذخائررضيد(:)القاضىالزبكلابن
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.ام849الكوتحكومةمطبعة.مصورةط/2.وراجحه

العباسى.الواثقأيامهـأى227عامالحجةذىفيعمرانتتلالزبرابنوذكر.185ص

نفسه.السابقالمصدر:البلاذرى

مطبعة،العروبةدارمكتبةضاكر،محمودتحمينوأخبارها،قري!قنسبجمهرةبكار:بنالزبر

.1/025.القاهرةهـ.ا138،المدفي

مصر،،المعارفدارط/2قريق،نب:المصعببنالذعبدبنالمصعباللةعبدأبوالزبيرى

عبدبنالزبربنالمنذربنعمرهو:الهبارىاسمأنالزبروذكر.022ص.ام869،القاهرة

فقط.جدهباصمالثخصتسميةبابمنيكونوربماالأصود،بنهباربنالرحمن

.2/947،048،486صابق،مصدراليعقور:

نفه.الابقالمصدر

.2/048،486نفسهالصابقالمصدر

.امهـ/659ا385،بروتصادر،دارطبحةهـ،232عامحوادث،الكامل:الأثيرابن

اليعقور.تول!235،عامهـلا232عامالسندعنعزلكبةأنالأثيرابنوذكر

عامخلعمرانأنالمباركبورىوذكر.17صصابق،مرجع،العربيةالحكومات:المباركبوري

اليعقو!ط.قولنقلأنهويبدوالباصى.الواثقأيام227

.2/864،صابقمصدراليحقود:

اليعقوثيفولونقل.1/177الهجرى،السابعالقرنإلىوالهندالشدرجالالمباركبورى:

خالد.ألىبنهارون،إصاقبنعنبسةبعدالصندولم!:و!ول.2/545

صاهـ.993القاهرةمصر،،الفنيةالمكتبةالأنصار،دار،العباسيينعهدفيالهند:المباركبورى

أحد،التركىإتاخمقتلوبعدعنبسةبعدخالدأدبنهارونالسندولمي:ويقول5254،

هـ.024عاموماتهـ،235عامالأقوكاءالخلافةرجال

وئىالمعتصمأنوذكر.431،441ص،سابقمرجعالإصلامى،العهدفيالهند:الجي

المتوكلأيامإلىبالملكفقامأهلها،فأطاعه،البرمكيموصىبنعمرانمقتلبعدالسندعنشة

عامهارونفقتلجديد،منالعصبيةووقعتالمروزىخالدأرهارونوولى،وعزلهفأقره

لموفقطالديلعلىالمحتصمأيامكانعبةفإنأولهافيالاصحيحةروايةوهذههـ.042

السند.جميععلىيكن

)يتاخالسندعلىواليهبأمرالواثقولاههـ،337الحجةذىفيالواثقأيامأولعمرانمقتلوبعد

هـ.235عامايتاخموتبحدالمتوكلعزلهأنإلىفظلالند،ولاية

الدكنأبادبحيدرالظنيةالمعارفداثرةطعوالنواظر،المسامعوبهجةالخواطرنزهة:الجى

وئىالمتوكلأنالحنيذكر48صوفي.45،48-01/44ام1382،629عامبالهند،
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أثناءهارونوقتل،أخرىمرةالمصبيةووقعتهـ،232عامالمروزىخالدألميبنهارون

هـ.042عامالصراع

هـ232عامخالدألىبنهارونالمتوكلبتوليةالقائلةالأثيرابنبروايةأخذقدالحسنىأنولدو

الندفينائبهوكانإيتاخ،كانوقبلهالمتوكلأيامأولالسندوالمطأنوالمرجح.صابقأأضرنا!

علىتطغىضخصيةآنذاككان)يتاخلأن،عنبسةإيتاخوالمطالخليفةيعزلأنيعقلولا.عنشة

بحذر.المملمنولابدب!هرلة،يعارفأنيستطيعلافالخيفةولذا.نفسهالخليفةضخصية

عزلعليهالهلمنهـأصبح235عامبأخرىأوبطريقة)ياخمنالجوكلتخلصلماولكن

خالد.أربنهارونهوجدلدوالونحببنالسن!د،والميعنبسهوهو،رجالهأحد

.2094/صابق،مصدراليحقور:

والصجح.لؤىبنصامةولدمنالعزيزعبدبنعمرأناليحقولىوذكر.نفسهالسابقالمصدر

القرضى.الهبارىالعزيزعبدولدمنالهبارىالعزيزعبدبنعمرأن

.437عى،البلدانفتوح:البلاذري

بنعمرانأنخرداذبةابنوذكر.57صصابق،مصدر،والممالكالمسالك:خرداذبةابن

لحزانةالسندولايةدخلمنالنفقاتكلبعددرهمميونللمعتصميدفعكانالبرمكيموسى

مخوه.أوللشوكلنفسهالمبلغالهاريعمريدفعأنيقتضيفالمنطق.الخلافة

نفساهما.السابقانالمصدرانواليعقرر:البلاذرى

.1/177والهد،السندرجال:المباركبورى

.4.555،العباسيينعهدفيالهد:المباركبورى

.441صالإصلامي،العهدفيالهند:الحسنى

.1/44الخواطرنزهة:الحسني

سابق.مرجع،1/592التاريخموصعة:الطرازى1810ص،العربأنصابجمهرة:حزمابن

71.ص،العربيةالحكومات:المباركبورى1/1760والهدالسندرجال:المباركبورى

نفسه.السابقالمصدر:حزمابن

الأزهرية،الكلياتمكتبة،اط،الزينيطهتحقيق.الاصحابمعرفةفيالاستيمابالبر:عبدابن

.2672رفمترجمة0/1093.م1هـ/366769حجر،لابن"الإصابة،بحاضيةوهو

الأزهربة،الكلياتمكتبة،الزينيطهتحقيق.الصحابةمعرفةفيالاصابة:العسقلاقحجرابن

0.1/233البر.عبدلابنالاستيعابوبحاضيته

.3/945،ط،الأعلام:الزركلي

59.رقمآيةالحجر،سورة

1/233.النسبجمهرة:الكلبيابن

.218صصابق،مصدرقريق،نسب:الزبرى

-98-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)89(

)99(

001(

101(

201(

301(

401(

501(

نفه.الابقالمصدر

نفه،السابقالمصدر

0.1/233صابق،مصدرحجر:ابن

الكتبدار،القدسيمكتبةفضر،\طالكرنكوي،المستشرقتهذبالثعراء،محجم:المرزبافي(

بضربنالححنالقاصملألمطوانحتلفالمؤتلفكابوبذيله.094صلبنانب!وت،العلمية

:ويقولهـ.037عامالمتوقالآمدي

خدينللئامعبدبأنكضائروعلمكتعلملمأتوت

عنينجدالقلبلساهياليكورجحتيصلاحىترجوإذوأنك

قرينكلدونأراهاجعلتالتيباتياسكمساماقيأترجو

ورهينوعاثرشاكرعلىوأقبلنالكراممسعاةعنكفدع

.9/45صابقمرجعالأعلام:الزرص

.1/233،النبجمهرة:الكلبيابن9120صسابقمصدرقري!قنب:الزبكلى(

.1/451وأخبارها،تريىنسبجمهرةبكار:بنالزبر

0/10.93صابقمصدرالامتيعاب،البر:عبدابن

نايفمحمدتحقيق،القرشيينأن!ابفيالتيسوأحمد(:بناللةعبدالدين)موفق:قدامةابن

.474-454:ص.ام2041،089الموصلجامحة،طا،العراقيالحلميالمجمع.الديي

التجارىالمكتببمصر،الخانجيمؤصسة،هارونالسلامعبدتحقيق،الاضتقاقدر!د:ابن

.59165،ص.اماهـ/378589بمصر،المحصديةالسنةمطبحةببغداد.المثنىمكتبةببروت،

نفسه.السابقالمصدر:الزبكلى(

نفه.الابقالمصدربكار:بنالزبير

نفه.السابقالمصدرالر:عبدابن

.472صالسابقالمصدر:تدامةابن

./01233،سابقمصدر،الإصابة:حجرابن

مكة.فتح،الفتحيومهبارأسلم:ويقول9/54صابق،مرجع،الأعلام:الزركلي

.59ص،سابقمصدر،الاثتقاقدريد:ابن(

سابق،مصدر،الأعلام:الزركلى2360-01/234،سابقمصدر،الإصابةحجرابن(

9/54.

.64صصابق،مرجع،العربيةالحكومات:المباركبورى

اكاء،والأنسابوالكنىالأحماءفيوايخلفالمؤتلفعنالارتيابرفعفيا!ح!لماكولا:ابن(

.7/304دبم،أميننث!رالباسى،نايف
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601(

701(

801(

901(

011(

111(

112(

دارمكتبةالمنجد،الدينصلاحنشرقري!ق،نسبمنحذفعمر(:بن)مؤرجالسدوسى:

.45ص،القاهرةبمصر،السعود!ةالمؤسسةبدشق،المدفيمطبحة،العروبة

5/384،القاهرة،الشعبدارعاضور،ومحمدالبناإبراهيممحمدتحقيق،الغابةأصدالأثهر:ابن

-.385

دار،شلبيالحفيظعدالإبيارى،إبراهيمالسقا،مصطفىتحقيق،هشامابنسرة:هئامابن

0،2/93.312ام.اهـ/193719عام،بيروتالعررالتراثاحباء

وزارة،المصريةالكتبدارطبةعنمصورةنصخة،الأدبفنونفيالأربنهاية:النو-سى

.71/70،3013.وضركاهمكوستاتسوماتقمطابع،القوميوالإرشادالثقافة

.2/714،سابقمصدر،الكاملالأئير:ابن

.182ص،سابقمصدر،العربأنسابجمهرة:حزمابن

نفسه.السابقالمصدر

نف!ه.السابقالمصدر

.65صصابقمصدر،العربيةالحكومات:المباركبورى

.022-912ص،سابقمصدرقري!ق،نسب:الزبرى

ثديد.باختصار1/234،النسبجمهرة:الكلبيابن

الزبكلى.روايةمعقفق.815-415صوأخبارها،قريقنسبجمهرة:بكاربنالزبر

التآمر.ذكردوناعاعيلخلمصعبأأنذكر.911ص،العربأنسابجمهرة:حزمابن

.م2913/7291مصر،الثمب،دار،الإبياري)براهيمطبعةالأغافي:الأصفهافي

الىمتوجهأكانالأصودبنهباربنإحماعيلأنالأكافيصاحبوذكر.28/4959-7925

الجماعةتلكفقتلتخالمنهمباعةطريقهفاعترضتالأمراء،أحدلمقابلةأوتجارةفيالام

فيالأغاقصاحبذكر!.كلاببنيمنباعةبهواتهم،أموالهوسلبتهبار،بنإحماعل

وكانكعالأ.يدعىرجلمع)عاعيلعمهابنعلىتآمرهباربن)حماعيلعمابنأنأخرىرواية

خعلهباربنإحماعيلعمابنبمساعدةالسجنمنهربفلما.لهعمابنلقتلهسجنقدتتال

.وهربصجنهإلىيعدلمثمهبار،بن)حماعيل

هباربنإعاعيلقتلالذىهوقتالأأننقلوقد65.صالعربيةالحكوماتالمباركبورى:

يهربوجعلهوفرسأسيفأخالأأعطىمصعبأوأنعوفبنالرحمنعبدبنمصعبمعبالتآمر

اللةعبدأوعبادة5المدعوقتالبهالذىللسجنعافظأوكانهبار.بن)حماعيلويقتلالسجنمن

قد)حماعيلأنالمهمله.عمابنقتلهبجريمةسجنقدقتالوكانعامر،بنمضرخيمجيبابن

صواء)حماعيلقتلعلىخالمعالتآمرتنفىحزموابنبكار،بنوالزبرالزبرىروايةوأنقتل

كلواوجاعةمصعبأأنالىوس!بلعوف،بنالرحمنعبدبنمصعبمعأوعمهابنمع

فقط.إحماعيل
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13(

14(

15(

16(

17(

18(

91(

ابنا

02(

21(

22(

2/327..ام1913/719،ب!وتطبمةالعبر،:خلدرنابن

نف!ه.الابقالمصدرالزبرى:(ا

.432ص،سابقمصدر،البلدانخوح:البلاذرىا(

.401صصابق،مصدر،والممالكالمالك:الإصطخرى(ا

.927ص،الأرضعورة:حوقلابن

.181،911صصابق،مصدرحزم:ابنا(

2/327.العبر،:خلدونابن

.96ص،العربيةالحكومات:المباركبورى

وله،يتسبادنستاينرفرانسالنثردار،الدورىالعزيزعبدتحقيق،الأثرافأنساب:البلاذرى

.3/511ام8913/789،لبنان،بروتصادر

صابق.مصدر321،ص،قريشنسبالزبرى:ا(

نفسه.السابقالمصدرا(

نفط.السابقالمصدرا(

فقط.زمحةبن-نريدوذكر1/233.،النسبجمهرة:لكلبي

.222عىالسابقالمصدر(ا

.234-/1233،السابقالمصدر:الكلبىابن

كثيربنوببنوب:ويقول.461ص،لبنان،بيروتالمعرفةدار،الفهرست:النديمابن

"كبير،.وليى

.181صصابق،مصدر:حزمابنا(

.022صصابق،مصدر:الزبرى(ا

الأول2الحاأنوذكر10.52/،سابقمصدروأخبارها،قريىنبجمهرةبكار:بنالزبير

الأسود،بنهباربنالرحمنعبدبنالزبربنالعز-فيعبدبنعمرهوالهاريةالدولةومؤص

الزبيرذكرهماأنوالصحيح.الرحمنعبدبنالزبربنالمنذربنالعزيزعبدبنعمرهووليس

مابكونوربماالمنذر.بنالعز!زعبدبنعمرعموكأنهي!دوذكرهالذى2الحاأنهنابكارابن

ونسبتهالإنسانتسميةأساسعلىالمنذربنالعزيزعبدبنعمرنف!طهوبكاربنالزبرذكره

الجاريةللدولةكمؤصىالبحثفياعتمدناهالذىالمنذربنالعزفىعبدبنعحرفيكون،لجده

هـ.256عامالجوفىبكاربنالزبرلناذكرهالذىالمنذربنعمرنفسههو

.181صصابق،مصدر:حزمابن

صابق.مصدر2/327،العبر،:خلدونابن

.5012/صابق،مصدر،الأعلام:الزركلي
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1231

124(

126(

127(

128(

912(

013(

131(

عبدبنعمرهوبالندالمنصورةفيالهباريةالدولةمؤعسأنلناذكراليمقورأنحينفي

خطأوهوالمحاصروغيرالمعاصر،والمراجعالمصادرمعيتفقلاوهذا.لؤىبنسامةبنالعزبز

بنالعزيزعبدبنعمر:هوالمنصورةفيالهباريةللدولةالمؤسسأنوالصحيحالنظر.إليهعلفت

.2094/اليحقرر:تاريخالأسود.بنهباربنالرحمنعدبنالزبربنالمنذر

.922صصابق،مصدر:حوقلابن

.892-1/692،سابقمصدر،التاريخموصوعة:الطرازكط

نفه.السابقالمرجع

.05-7/94،الكامل:الأثيرابن

.267ص.0791مصر،،الكبرىالتجاريةالمكتبةالحباصية،الدولة:الخضرى

أيامالسندفيهاجتقدالفتنأنوذكر54/55.ص،العباسيينعهدفيالهند:المباركبورى

كانعمرأنالواقعوفي.العباسلبنيالخطبةوظلت،استقلالهفأعلنالهارىالعزيزعبدبنعمر

.042عامالحباسى،المتوكلأيامالد،فيالولايةتلمهمنذعمليأاستقلقد

1.1/28.ام779،بيروتط/2،،المحارفدارطبمة،والنهايةالبدايةكثير:ابن

.56صالعباصيين،عهدفيالهند:المباركبوري3/3430الحبر،:خلدونابن

.278-7/277،الكاملالأثير:ابن

.2/92.ام849ط/2،،الكويتحكومةمطبعةصيد،فؤادتحقيقج/2،العبر،:الذهبي

.بعدهمنعمرأخوهخلفهوفاتهوبحد،توفىقديعفوبأنالذهبيذكروقد

.80،2903ص،سابقمرجعالحباصية،الدولة:الخضرى

57.صالعباصيين،عهدفيالهند:المباركبورى

نفسه.الابقالمصدرالأثير:ابن

.342-3134/صابق،مصدرالعبر،:خلدونابن

.65ص،السابقالمصدر:المباركبورى

.17/92،سابقمصدر:الطرازي

اشتدتلماالصفارالليثبنيعقوبأنالخضرىوذكر6.03صصابقمصدر:الخضرى

)الملتان(كملوكحولهالذينالملوكفرهبهعلم،وانتصرسجتان،علىغلبضوكه،

السندملكأننلاحظهناومنوغيرها.،ومكرانوالسند،،وذابلستان،والطبسينوالرخج،

غصه،أوالخليفةلرأىاحترامأوليس،بالقوةإلاللصفاريينيخضعلمالهارممطالعز-نرعبدبنعمر

ولوالدولةأقاليموحدةعلىحفاظأ،المشرقبلادالليثبن!قوبلاقطاعمضطرأكانالذى

الثكلية.الناحيةمناحميأ،

الأحكام:الماوردىانظرواكدار.قوةعنالاصتيلاءبولايةالماوردىدعاهماهييعقوبوولا!ة

.ام3403913/739-33صمصر،،الحلبيبالمطمصطفىمكتبةط/3،اللطانية،
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يعقوبابنالدينبهاءبنقاضيبنعمدبنأحمدالدينعلاءبنالدينتطب:المكيالهروالمط)132(

الخرقاق.القادرىالحنفي

زينيلابن،الحرامالبلدأمراءبيانفيالكلامخلاصةبحاضيةوهو،الحراماللةبيتبأعلامالإعلام

.42اهـعى:503.القاهرةبمصر،الخيريةالمطعة،دحلان

صابق.مرجع37،57،ص،العباصيينعهدفيالهندالمباركبورى:)133(

حكومةمطبعةطا/2،اللة،حميدمحمدتحقيق،والتحفالذخائرالزبير:بنرشيدالقاضي)134(

37.ص.م4891،الكويت،الكويت

.181ص،سابقمصدر،العربأناب:حزمابن)135(

مقتلأ+لرالفتنةابتداءفيول!االسندصاحبالهبارىالعزيزعبدبنعمرأنحزمابنوذكر

بنمحمودأيامأىهذا.زماننافيأمرهمانقطعأنإلى،الحكموأحفادهأولادهوتداول،المتوكل

الحكمولمطمنلنايذكرأنودونهـ،027عبدالعز-نربنعمروفاةلنايحددأندونصبكعكين،

عامفيأنهدريدابنوذكر77.صطبق،مصدر،الاضتقاقدريد:ابن.المنصورةفيبعده

الإصلام.ليعلموهرسلأاليهيرسلأنالمنصورةملكمنيطلبهندىملكهـأرصل027

وكذلكموجودأيكنلمفحمر)ذنالهبارى.عمربناللةعبدهوالمنصررةأميرأنكذلكوذكر

الثافيالابنعمربناللةعبدهو:بعدهالوالمطكانبل،الحكمفيبعدهموجودأيكنلمموصى

الهباري.العزيزعبدبنلعمر

76.ص،العربيةالحكومات6710ص،سابقمرجعالسند،رجال:المباركبورى

بعدالمنصورةفيبالحكماللةعبداستقل:ويقول1/54.صابق،مرجعالخواطر،نزهة:الحسني

علىيبرهنلاوهذاالسند.فيهـ(303-103)حدودفيالمسعودىفأدركهعمروالده

هـ.027عامعمرموت

عبدبنعمرموتعنمصدرهلنايعينلمو.1/892صابق،مرجع،التاريخموصعةالطرازى:

نفسه.العامفياللةعبدولدهوتوليةهـ،27،عامالعزيز

بنالعزيزعبدبنعمروأظهالجذربندرأنلناوذكر.022صقريق،نسب:الزبكلى()136

وقد،الآنحتىومستعملةمقبولةأبيهمنبدلألجدهونسبتهالشخمىدعوةلأنالهباري،ابذر

يعطينالافإنههـ(236-)156الفترةفيعاشقدالزبرىأنوبماالسند.علىغلب

ابنههوهل.بعدهجاءمنولاالمذكور.عمرخلالهاحكمالتىالمدةطولعنتفيدناتفميلات

اللة؟.عبدأمموصى

بل!ورهكذلكيحطنالمحزموابن.أ18صسابقمصدر،العربأنسابجمهرة:حزمابن

الذىالضخصولا،خلفهمنحكمولاالعزرو،عبدبندرحكممدةعنتفيدناتفصيلات

فيظلواوالذ!نالهبارى،العزيزعبدبنعمرأولادمنالسندحكامأنذكرهماوكل.خلفه

النزنوى.عمودعلهمقضىحتىالمنصورة
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137(

138(

913(

014(

141(

142(

بكاربنالزبكلعننفلهفيصاوذكر73.صصابق،مرجع،العربيةالحكوماتالمباركبورى:

ذكرالسند.فيواستقلالهالهباركطالعز-فيعبدبنعمرلولايةمعا!روهوهـ،256عامالمتوفى

عمر)ن:يقرللأنهتعقدأ،يزيدناوهذاالهارى.المنذربنعمرأولادمنأيامهفيالسندوالمطأن

هـ،256عامالمنصورةعلىحاكمأكذلكالعزفىعبدبنعمر2،وليسالحاهولشالمنذرابن

الجصورةولمطالعز!زعبدبنعمر)ن:ومراجعمصادرمنلديناتوفرحشمانقولونحنوقبلها.

تقرل!أ.هـ(027-24)0بينماالفترةفيالسندفي

ولدسنالجصورةملكإن:ويقول.401ص،سابقمصدر،والممالكالمسالك:الإصطخري

.الموضوعهذافيمفيدةتفميلاتذكردونالأسود،بنهبار

فيالأصودبنهبارولدمنالمنصورةملكأنوذكر277.ص،سابقمصدر:حوقلابن

هـ.358عامحدود

المنصورةصلطانأنوذكر.485صصابق،مصدر،الأقاليممعرفةفيالتقاصيمأحسنالمقدصى:

هـ.375عامحدودفيالصندزاروقد.للعباسيينويخطبقريقمن

الاحث.نهمتثبعولا،الغليلتشفىلاهناو)ضارته

.671ص،سابقمرجعالسند،رجال:المباركبورى

والفضلاء،بالعلماء،يمجديوانهكان:ويقول86.صالعرية،الحكومات:المباركبورى

والفن.العلموأربابوالضعراء،والأدباء،

.1/43،56،سابقمرجعالخواطر،نزهة:الحسني

هـمخالفأ028عامحدودفيتوفيأنهوذكر.482-4/472،سابقمرجع،الأعلام:الزركلى

تقرييية.الهباريينالمنصورةلأمراءالحكممدةأنلهويشفع.الأخرىالمراجع

431.ص،سابقمصدر،البلدانفتوح:البلاذري

.1/992صابق،مرجع،التاريخموصوعة:الطرازى

.671،سابقمرجعالسند،رجال:المباركبورى

76.ص،سابقمرجع،العربيةالحكومات

.695-5/90.5595،سابقمصدر،الكاملالأثير:ابن

431.ص،سابقمصدرالبلاذرى:

./1992،سابقمصدر:الطرازى

76.ص،سابقمصدر،العربيةالحكومات:المباركبورى

الحادثةأنوذكرالجد،عجاثبفيبزركعنالنصوأخذ.نفسهالسابقالمرجع:المباركبورى

هـ.028عامحصلت

.253254،،671صوالهند،السندرجال:المباركبورى

الحادثة:وقالالهندعجائبفيبزركعنالنعىوأخذ.1/992،التاريخموسوعة:الطرازى
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فييثتركانأخهماوالحجيبوالطرازى،المباركبوركيبينالخلافيظهروهنا.027عامحصلت

واحد.مصدرمنالنصأخذ

نفه.الصابقالمرجع،العربيةالحكومات:المباركبورى

0.37صالخلفاء،تاريخ:السيوطي7/4650صابق،مصدر،الكامل:الأثرابن

نفسه.السابقالمصدرالسيوطي

نفسه.السابقالمصدر:اليرطي

.1003/،سابقعرجع:الطرازى

.671صوالهند،السندرجال:المباركبورى

.5/121صابقمصدر،الأعلامالزرمملى:

.1003/صابق،مصدر:الطرازى

.5.5001-14/5الخاطر،نزهة:الحسني

.144ص،سابقمصدرالحباصى،العصرفيالهند

.178،917،سابقمصدروالهند،السندرجال:المباركبورى

الأندل!.دارطبعة،191-1/411،918سابقمصدر،الذهبمروج:المسحودى

.1/168الحميد،عبدالدينمحىوطبعة.091صنفسهالسابقالمصدرالمسعودى:

.3808،صصابق،مصدر،العربيةالحكومات:المباركبورى

.1/003صابق،مرجع:الطرازى

الأندلس.دارطبمة191،-1/918الذبمروج

.1103/صابق،مصدر:الطرازى

377.صصابق،مصدر،الأرضصورة

485.ص،سابقمصدرالتقاصيم،أحصنالمقدسى:

فيالخطبةوأنقري!ق،منالمنصورةملطانأنالمقدصىذكروقد،نفسهالسابقالمصدرالمقدسى:

أكدوقد.البويهيالدولةلعضدخطبقدكانالمنصورةصلطانوأن.العباسيللخليفةالمنصورة

بيماشيراز.فيوالمقدسىالبويىالدولةعضدوالدإلىوافىقدالمنصورةرصولرأىأنهالمقدسى

،بأمرهإلايحقدونولايحلونولاالفاطمى،للخيفةيخطبونالمولتانأصحابأنالمقدسىذكر

قوىسلطانبأنهووصفهالمولتان،سلطانالمقدسيمدحثملمصر.تذبوهداياهمورسلهم

.وعادل

نفه.السابقالمصدر،التقاسيمأحسن

.81سابقمرجع،العربيةالحكوماتالمباركبورى:

نفسه.السابقالمرجع

نفسه.السابقالمرجع
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95(
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61(
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64(

65(

66(

67(

68(

96(

07(

71(

72(

73(

74(

75(

نفسه.السابقالمصدر،485،581:صصابقمصدر،التقاسيمأحسن

81.82،صصابق،مصدر،العربيةالحكوماتالمباركبورى:

الأندلى.دارطبعة،1/918صابقمصدر،الذهبمروج

.181عىصابق،مصدر،الحربأنسابجهرة

.634-9/543صابق،مصدر،الكامل

.امأهـ/193719،بيروتطبعة4/366375،الحبر،:خلدونابن

.4/47،24820/5012،سابقمرجعالأعلام:الزرمملى

المنصورةأهلأنحوقلابنوذكر277،صسابقمصدر،الأرضصورة:حوقلابن

بنهبارولدمنوملكهم،والجماعةالسنةأهلمذبومذبم،الإسلامدينهموأن،ملمون

الأصود.

ظاهرى،المنصورةأهلمذبأنالمقدسىوذكر.947،481صسابقمصدر:المقدسي

أهلمذهببأنصرحولكنههـ(،)375الهجرىالرابعالقرنمنالأخيرالربعفيوذلك

ضيمي.المولتان

الد!ل،فيالحنيفيةأنوذكر.3/267بيروتصادر،دارطبعة،البلدانمعجم:الحموى

المذهب.ظاهرىالقضاةقاضيلأن،المنصورةفيوالظاهرية

لبنيابصورةفيالحطبةأنالحموىوذكر.5112/صادر،دارطبعة،البلدانمعجم:الحموى

نقله.فيماالأصدبنهبارولدمنقرشىملكهاوأن،الحباس

.1103/صابق،مرجع:الطرازى

.481صابق،مصدرالتقاصيم،أحسن

.1/918صابقمصدر،الأندلسدارطبعة،الذبمروج

نفسه.الابقالمصدر

.11،0320،3303/،سابقمصدر،التاريخموسوعة

هـ.693حوادث9/861صابق،مصدر،الكامل

.485صصابقمصدرالتقاصيم،أحسن

910.35سابقمصدر،الكامل

هـ.204حوادث9/236،نفصه،الابقالمصدر

الكويت،الكويتحكومةمطبعةط/2،سيد،فؤادتحقيقغبر،منخبرفيالعبر:الذهبى

.3/78،9708،،الأولىالطبعةعنمصورة.ام849

.9/861صابقمصدر،الكامل:الأثيرابن

346.-9/345،نفسهالسابقالمصدر

485.صصابق،مصدر،التقاسيمأحسن
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)176(

)177(

)178(

)917(

)018(

)181(

)182(

)183(

)184(

تونسالترنسية،بالجمهوريةالرحميةالمطبحةالغزنوى،العصرفيالفارسيالأدب:الشا!طعلى

صاحبالقرمطيهـداود104عامتصدالغزنوىمحمودأنالاروذكر34.صام،659

نهائيأ.دولتهعلىوقضىالمنصورةعاصمتهوخرب،فأسرهمؤامراتهعرتالذممطالمولتان

بنمحمودعلهاقضىالملتانوأن.القرمطيةالشيعيةللملتانتخضعلمالمنصورةأنوالصحيح

اهـانظر:60عامالنزنوىسبكتكين

.9/186،سابقمصدر،والملوكالأم:الطبرى

بمةعلماءهاواضطهد،خوارزمعلىهـأكار704عامالفزنوىمحمودأنيذكرالادولكن

يؤكدوهنا.البيروفيالرمجانأبوبينهممنالهند،إلىأصيرآلاف5مناكزوصرالقرمطة،

أياممقبرلةكانتالدينمنوالمروقالقرمطةضهمةأن-اكدهفيماحقعلىوهو-الاد

فيالأميريشهرهسلاحوهى.إخلاصهفييئكمنأوالأعداء،علىللقضاءكسببالنزنوون

حاكمهاالجصورةأنإلىأشارلماالغزنوىمحمودأننؤكدهناومن.منهالخلاصيريدمنوجه

لهاضهمتهوأنالواتع،فيالمنصورةاحتلالالهمةهذهوراءمنأرادالدينعنخارجشيعي

.الاحتلاللعمليةتبريرإلاهىمابايشيع

كحببنموصىبنع!نةأنوذكر.90.5،595695-5/805صابق،مصدرالأثبر:ابن

)هزارمرد(.العتكيحفصبنعمرالعباصالمنصورلهفأرسلتمردقد

الخليفةجاتينفذلملماولكن.وقوتهبأصهلئدةوذلكرجل،الألفتعنىفارصية،وهزارمرد

اليعة.وجماعتهالعلوىالأضترمعتساعلأنه،عزله

نفسه.السابقالمصدرالأثر:ابن

277.ص،الأرضصورة:حوقلابن

الأصد.بنهبارولدمنالمنصورةملكأنوذكر.301صوالممالكالم!الك:الاصطخرى

485.صصابق،مصدرالتقاصيم،أحسنالمقدصى:

.المنصورةصاحببلفظالمنصورةصاحباسموذكر347.ص،البلدانتقويمالفداء:أبو

يقدمكانموسىبنعمرانأنوذكر57.ص،سابقمصدر،والممالكالمسالك:خرداذبةابن

بكامله.السندىالإقليمنفقاتكلبعددرهممليرنللخلافة

.432صصابق،مصدر،البلدانفتوحالبلاذرى:

.2/974سابقمصدر،تاريخهاليعقود:

.2/761،سابقمرجع:الطرازممط

فيالمنصورةزارالذىالمقدصىوذكر.485ص،سابقمصدر،التقاسيمأحسنالمفدصى:

ينا،الزمنمنمدةبويهبنالدولةعضدباسمخطبواقدالمنصورةحكامهـأن375عامحدود

يخطبونزفهفيالمنصورةوأهلمصر،فيالفاطميللخليفةيخطبونالمفدصيأياملطالملتانحكام

الحباسي.للخليفة
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)185(

)186(

)187(

)188(

)918(

)091(

)191(

)291(

)391(

)491(

)591(

)691(

)791(

)891(

)991(

)002(

278-7/277صابق،مصدر،الكامل:الأثيرابن

.11/28،سابقمصدر،والنهايةالبدايةكثير:ابن

3/342.،سابقمصدرالعبر،:خلدونابن

67.-3/66.م6591،القاهرة،المصريةالنهضةدارط/7،،الإسلامتاريخ:إبراهيمحسن

56.ص،الحباصيينعهدفيالهند:المباركبورى

.19-09صصابق،مرجع،العربيةالحكومات

431.ص،البلدانفتوحالبلاذرى:

.091،1/411-1/918،سابقمصدر،الأندلسدارطبمةالذب،مروج:المسعودى

السند.بصاحبالمنصورةآحاونعت.181ص،العربأنسابجمهرة:حزمابن

.5/121صابق،مصدر،البلدانمعجم:الحموى

الأصود.بنهبارولدمنقري!منالمنصورةملك:ويقول

3/93.،سابقمرجع:)براهيمحسن

.1/411صابق،مصدر،الأندلسدارطبحة،الذهبمروج

277.ص،سابقمصدر،الأرضصورة

.1/918صابق،مصدر،الذهبمروج

نفسه.السابقالمصدر

وليسزيادأيدعىالوزيرأنالحسنىوذكر1/54.55.سابقمرجعالحواطر،نزهة:الحسني

المسعودى.ذكر؟رباحا

عربيةوالملتانالمنصورةلغةأنوذكر.028ص،سابقمصدر،الأرضصورة:حوقلابن

وسندية.

.2/182صابق،مرجع:الطرازى

.2/831،861،السابقالمرجع:الطرازى

.2/186،السابقالمرجع:الطرازي

56.57،صصابق،مصدر:خرداذبةابن

تحقيقالأصفار.وعجائبالأمصارغرائبفيالنظارتحفةالمسماة،بطوطةابنرحلة:بطوطةابن

.944-2/448،ببيروتالرسالةمؤصة،مجلدانالمنتصر،على

نفسه.السابقالمصدر

.3/267،سابقمصدر،البلدانمعجم:الحموى

بغداد،،الثقافةوزارةضلقاق،محمدتربة،الهنديةالقارةشبهفيالعربيةالآدابأحمد:زبيد

25.صام.789،العراق

481.صصابق،مصدرالتقاصيم،أحسن
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102(

202(

02)3لم

402(

نفسه.الابقالمصدر

نفسه.السابقالمصدر

8/334.صابق،مصدر،الكامل:الأثرابن

العربية،الكتب)حياءدارالبجاوكي،علىمحمدتحقيق،الرجالنقدفيالاعندالميزان:الذهبي

.133،411-1/132،الحلبيالبارعيسى

السند،.)مادة3/267صابق،مصدر،البلدانمحجم:الحموى

.191-1/918،الأندلس،سابقمصدر،الذهبمروج

.564-14/64صابق،مرجع:الطرازى

هوالثواربأرابنالقاضيإن:الحسنيويقول1/55.سابقمرجعالخواطر،نزهة:الحشي

وبينه،الشواربألىبنالملكعبدبنمحمدبنعباسبناللةعبدبنمحمدبنأحمدالحسنأبو

وقرابة.صلةالمنصورةآحاوبين

.3/261الحبر،:الذهبىانظر:هـ.174عاملطتولطأحمدالحسنأبالأنخطأ،الحصنيوقول

زارعندمالقيهالذىالمنمورةقاضىأن191-1/918،الذهبمروجفيالمسعودىوذكر

دألآلترجتالتيالمصادرإن:نقولوهنامحمد.بنعلىالثوارب،ألىابنهوالمدينة

وثايأأولأ.هذالدى،المترفرةالمصادرخصوصأالسند،إلىسارواأنهمتذكرلمالثوارب

المسعودى.لقيهالذىالشواربأدابنالقاضياصمفيالمحدثينمنوالطرازىالحسنياختلف

دأابنالقاضياصمتذكرلمالمعاصرةالقديمةوالمصادر،المحدثينبينتائمأالخلافداموما

ويكفيوتخمينأ،ظنأبيقىالقضيةهذهفيالبتفإنتاموبشكلصراحةالمنصورةفيالشوارب

هـفقط.283عامالمعتضدقبلمنالسندقدمالواربألىابنالقاضي)ن:القول

-)927المعتضد،زمنمنالفنرةتلكعاصرواالذينالضواربأثطآلمنوالقضاة

هو:ابنلهوكانالمعتضد،معحسنةعلاقتهوكانت،الملكعبدبنمحمدبنعليهم:هـ(928

هـ.283عامعلوتوفيمحمد،بنعلىبناللةعبد

بثلاثوالدهقبلماتوقدعلى،بناللةعبدبنمحمدهما:ولدانلهعليبناللةعبدانئم

عبدبنالحسنفهوالثاليالابنوأماهـ.103هـأو892عامالمصادراختلافعلىليلةوشعين

هـ.325عاموتوفيالثموارب،ألمطبنالملكعبدبنمحمدبنعليبناللة

المعتضدبأمرللسندقاضيأذبالث!واربأ!ابنأنالمسحودىروايةصحت)ن:ونقول

نأيمكنلاوكذلكهـ،283عامتوفيلأنه،الملكعبدبنمحمدبنعلىيكونأنيمكنفلا

عامالمتوفىالحسنولدهوأمامحمد.ولدههـمع103هـأو892المتوفىاللةعبدابنهيكون

وأإخوانهأحدالمسعودىقابلالذىأوالمسعودى،تابلالذىهويكونأنالمحتملهـفمن325

بنالملكعبدبنمحمدبنعليترجمةانظر:أعائهم.عنالمتوفرةالمصادرتفصحلمالذينأولاده

انظر:بالمنمورة،قابلهإنهالمسعودى:يقولالذىالضواربأر
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.21/95بغداد،تاريخالبغدادى:الحطيب

4.38-3/30،3383القضاةأخبار:وكغ

.الصفحاتمنوغرها5/33521،المتظم،الجوزى:ابن

.023ص،م3891طبعة،والايثرافالتنبيه:المسعودى

.2/602702صابق،مرجع:الطرازى

.191-1/918صابق،مصدر،الأندلسدارطبعة،الذبمروج:المسحودي

.947،481صصابق،مصدر،التقاسيمأحصن:المقدسي

بعدها.وما73ص،سابقمصدر،السلطانيةالأحكام:الماوردى

.1/294صابقمرجع:إبراهيمحسن

.2002/،سابقمرجع:الطرازى

.201ص،سابقمرجع،العربيةالحكومات:الجاركبورى

71.ص،سابقمصدر:خرداذبةابن

.181-2/171صابق،مرجع:الطرازى

.911ص،السابقالمرجع

.2/221الصابق،المرجع

.947،481صصابق،مصدرالتقاصيم،أحسن

.2/045صابق،مصدر:بطوطةابن

نفط.السابقالمصدر

.191-1/918صابق،مصدرالذب،مروج

.2/231،سابقمرجع:الطرازى

.191-198/1،سابقمصدر:الممودى

.945صالمعطار،الروض:الحميدى

.2/421صابقمصدر:الطرازى

نفسه.السابقالمصدر:الطرازى

طوالوالبختوفابمعربيةبينمنتنتجالحراسانيةالإبلوهى،العربيةعلىدخيللفظ:البخت

طبةالعربلسانمنظور:ابنالدينجمالانظر:بخاقيوقيل.وبخاتبختعلىويجمع.الحناق

.2/9،01بروتصادر،دار

ممر.القاهرة،وأولادهالحلبىالبادمصطفى2،طبحة،المحيطالقاموس:الفيروزأبادى

.اماهـ/1/48،1371529

مصر.،القاهرة،وأولادهالحلبيالبا!يمصطفىالسقا،مصطفىتحقيقالجر،المصباح:الفيرمي

والممالكالمالكمن501ص1حاضهانظر،السنامينذوالجملهووالفابم.1/43
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2(

3(

6(

7(

8(

1(

2(

3(

سابق.مصدر،للإصطخري

الملوكإلايقتنهالاالثمنغاليةوهى،البخاقيلإنتاجالخراسانيونفيهيرغبالذىالفابمو!ول

عرفتوالملركللادةالملابسمنأنواعوبرهمنتصنعكانتأنهالممكنومن.القرموكبار

وغيرها.البخاقيباصم

.927ص،سابقمصدر:حوقلابن

0.28ص،سابقمصدر:حوقلابن

.94ص.م1هـ/389ا357بغداد،،المثنىمكتبة،والاصرافالتنبيه:المسعودى

283.-282ص،سابقمصدرحوفل:ابن

.2/452،بطوطةابنرحلة

.483صصابق،مصدر:المقدصى

.021/121ص،سابقمرجع،العربيةالحكومات:المباركبورى

.1/918،سابقمصدر،الذهبمروج

فيه.مبالغضىءوهذا.قرية3("....)المنصورةيتبعأنهوذكر،نفسهالابقالمصدر

.821-2/721،سابقمصدر:الطرازى

.1/091،سابقمصدر:المسعودي

481.ص،سابقمصدرالمقدصى:

نفسه.السابقالمصدر

الأقبيةهيالقراطقأن!ا10الحاضيةفيالمحققوذكر.301ص،سابقمصدر:الإصطخري

الواحد.الطاقذات

277.ص،سابقمصدر:حوقلابن

نسخةام،اهـ/203885،لايدن،بريلمطبعة،البلدانكتابمختصر:الهمذافيالفقيهابن

.13صبفداد،،المثنىبمكتبةعنهامصورة

.945صالمعطار،الروض:الحمبرى

0.28صالابق،المصدر:حوقلابن

.41،51ص،سابقمصدر:الفقيهابن

فيمتثابهتينوال!ندالهددامتوماونساء.رجالأالهندأهلعادةهذهأنالفقيهابنوذكر

فيتبعهمومن،المسلمينالعربليوالهدالسندعاداتتأثيرمنهذافإنكبيرحدالالعادات

صبهها.أو،المنصورةحكم

.2/461،471صابق،مرجع:الطرازى

.2/281السابقالمرجع

481.صصابق،مصدرالمقدصى:
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)236(

)237(

)238(

)923(

)024(

)241(

)242(

)243(

)244(

)245(

)246(

)247(

)248(

)1924

.2013/صابق،مرجع:الطرازى

.927481،صسابقمصدر،التقاسيمأحسن

الخانجي،مكتبة،مجلدينفيأجزاء4،هارونمحمدالسلامعبدتحقيق،الجاحظرسائل:الجاحظ

1/224.السودانفخررصالةام.659،القاهرة

.048ص،سابقمصدر:المقدعى

5/83.صابق،مصدرالأعثى،صبح:القلقشندى

.2/462،463صابق،مرجع:الطرازى

2/462.463،صابق،مصدر،بطوطةابنرحلة

مطبعة،1ط/،الاقتصاديةالانسانمآربقضاءفيالهندمساهمة:الحسنيأحمدالنصرأبوالصيد

يمضغ.ورقلهشجراممبولأنوذكر29.صممر،الاعماد،

.947ص،سابقمصدرالمقدصى:

431.ص،سابقمصدرالبلاذرى:

.48صصابق،مرجع،والثقافيةالسياسيةالعلاقات:النجرامييوصفمحمد

.301ص،سابقمصدروالمحالك،المسالك

277.ص،سابقمصدر،الأرضصورة

.947صصابقمصدرالتقاصيم،أحسن

.31132/صابق،مصدر،الاطلاعمراصد:الحقعبدابن

.301صصابق،صصدر:الإصطخرى

.277صصابق،مصدر:حوقلابن

.947صسابقمصدرالمقدسى:

.3/1321سابقمصدر:الحقعبدابن

.945صالمحطار،الروض:الحميرى

.911صالعربيةالحكومات:المباركبورى

الديل.بعدالندفيالتجارةمراكزثافيالمنصورةأنوذكر

وأيرمنها،وأعمرالملتانمنأخصبالمنصورأنوذكر.401صصابق،مصدر:الإصطخري

المستقلة.دولتهفهمالكللأن؟صحيحوهذا.المنصورةصاحبيطيعلاالملتان

البلدانكنابوبذعله.ام198لايدن،بريلمطحة،ط/1ج/7،،النفيسةالأعلاق:رستةابن

بنويحكمهاالملتانإن:وقال.135136،صببفداد،المثنىبمكتبةعهامصورةطبعةلليعقود

هـ.028عامحوالمط،للمنصورةخاضعينوكيرالحباسى،للخليفةيدعونوهم،منبه

.278ص،الأرضصورة:حوقلابن

485.صصابق،مصدرالتقاصيم،أح!نالمقدصي:
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فإذنالثبعية،الفاطميةالدولةأتباعأنهمأىللفاطمى،يخطبونالملتانأهلإنالمقدصى:ويقول

الجصورةأنوذكرالمقدسى.أيامالهجرىالرابعالقرنأواخروذلكلهم،مؤيدونأوشيحةأغلبهم

أتباعه.فهمالعباسى،للخليفةيخطبونوأهلها

.11صم.0891،القاهرة،الكتبلمعا،الإسلاميالعصرفيالهدبلاد:الرؤوفعبدعصام

بعدها.وما،661ص،العربيةالحكرمات:المباركبوركط

.947صسابقمصدرالمقدسى:(

.الساجمنسوارىعلىالمنصورةجامعإن:وقال.5112/،البلدانممجم:الحموى

علىيقومالمنصورةجامعأنوذكر.3/1132،سابقمصدر،الاطلاعمراصد:الحقعبدابن

الساج.أعمدة

نارةلهالبحر،علىوالجامع.شاهقةوالاجالآجرمنعماندورأن29صالمقدصىوذكر

ذكر؟.مثلهفهوعمانجامعثبهدامماالمنصورةجامعإذن.الأسواقآخرفيطويلةحنة

بنىقدفرسخنصفعلىمسجدهاإن39صعمانعاصمةصحارعنالكلامعندالمقدصى

ومرةأصفرمرةتراهيدور،بلرلبالجامعومحراب،القصبةهواءمنأطيبوهواؤهبناء،أحسن

المنصورةومسجدالمئلهرفسجدهاعمانعاصمةصحاردامتوما.أحمروحينأأخضر،

يشهه.

.947صنفطالابقالمصدرالمقدصى:(

نفه.السابقالمصدرالمقدسى:(

،بيروتطبعةالأولوالجزء4.31-313صالثعبكتاب،الشعبدارطبعة،المقدمة(

192.-1/092ام.اهـ/193719

.43صوالهد،الندرجال:المباركبورى(

.947ص،سابقمصدر:المقدصى(

.5/112،البلدانمعجم:الحموى

قرية03(0000)ورقم.ا9ا-1/918صابقمصدر،الأندلسدارطبعة،الذهبمروج(

ومواقع.وحصونقلاعالقرىهذهفمعظمصحوإذافيه،بالغ

.والمدنالقرىمننفسهالعددذكر94،5صالمحطار،الروض:الحميرى

قرية03(000)المنصورةقرىإنوذكر.ا75سابقمصدرالدهر،نخبة:المزىالأنصاركط(

صابقأ.المسعودىذكرهمماالصحةإلىأقربأنهإلافيهمبالغالرقمأنورغم

.974ص،سابقمصدر:المقدصى(

313.صصابق،مصدر،الث!عبطبمةالمقدمة:خلدونابن(

481.صسابقمصدرالتقاصيم:أحسن(

3/267.سابقمصدر،البلدانمعجمالحموكط:
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.191-1/918سابقمصدر،الذهبمروج

.175ص،سابقمصدر:المزىالأنصارى

.501صالربية،الحكومات:المباركبورى

الحروبالىالأفيالخروجالمصعودىوصفوقد.091صصابق،مصدرالذب،مروج

كلوتغطى،خرطومهولد،أنيابهتحددفالأفوى.معينترتيبوفقتكونخروجهاأثناءوأنها

6-)5لمنازلةيكفيوهذاجندكي،خمسائةمعهويربها،جسمهويلف،بالدروعمقدمته

.الصفوفويقتحمويفر،فيكر،(فارسآلاف

.99-89ص،العربيةالحكومات:المباركبورى

.187ص،سابقمصدر،والتحفالذخائركنابالزبير:ابن

0.28صصابق،مصدر،الأرضصورة:حوقلابن

.94صوالائرافالتنبيه:الم!عودى

الدكنعىمحصدتحقيقالفكر،داروطبحة.1091/،الأندلسطبعةالذب،مروج:الم!عودى

1/681.

تكلموعندما153-152صمرذولةأوالعقلفيمقبولةمقولةمنللهندماتحقيق:البروفي

ضدالمنصورةبصاحباضنجدقدالناسأحدأنمفادهاقصةحكىبليةمدينةعنالببروق

صاحبفأجابه.بالأصطولأى،السفنفيالماءبجشىنجدةمنهوطلبأموالأوأعطاهبلبةملك

صاحببهيصتط!يعقويأوأسطولأمجريأجيث!أللمنصورةأنعلىدليلوهذا.وأنجدهالمنصورة

والحاجة.الضرورةعندوجودهوإثبات،سيطرتهفرضالمنصورة

.001صصابقمصدرالعربيةالحكومات:المباركبورى

كلمعفيلأ08للمنصورةأن(191-1/918)فيوذكر.نفهالسابقالمصدر:المعردى

.00004=005*08=الجيقمجموعفيكون.راجل005

.2122/ص،سابقمصدر:الطرازى

فيتستخدمحيثالفيلةفوائدوذكر.1191/الأندلى،دارطبةالذب،مروج:المسعودى

تقتصرلاالفيلةعملأنأىذلك.وكيرالأرز،ودراسالأثقالوحملالحجلات،وجرالحروب

فقط.الحروبعلى

نفه.السابقالمصدر:الطرازى

ويتبعهكذلكوراكبهشرنأ،كان)ذاالفيلأنوذكر954.صالمعطار،الروضالحميرى:

.فارسآلاف5مهاجةبإمكانهخمسمائة

.2/222طبق،مرجع:الطرازى

.191-1/918صابقمصدرالأندلى،دارطبحة،الذبمروج

.272-2/422،سابقمرجع:الطرازى
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802صصابق،مرجعوالتركى،العر!الفتحينبينالوصطىآسيافيالإصلامعمود:حسن

-.022

43.ص،سابقمرجعوحاضرها،ضهاما:باكستان:حقيإحسان

58.ص،سابقمرجع،الهنديةالقارةشبهفيالعربيةالآدابأحمد:زبيد

نفسه.الصابقالمرجع

.1/692،والفنونالكتبأعاءعنالظنونكص

.95صصابق،مرجعأحمد:زبيد

.26صنفسهالسابقالمرجع

.6صالابق،المرجع

مطبوعاتام،اهـ/387679،ط/1،الأشتكلصالحتحقيق،النادرةالهفوات:النمةكرس

كانتالمنصورةأمراءمجالسأنالنحمةغرسونقل.227ص،بدمشقالعربيةاللغةمجمع

وفنونها،العربيةاللغةيتقنرنوكانواوأدباء.وعلماءشعراءمنوالنودالهنودمنالكثرتستقبل

الكريم.القرآنولغة،الفاتحينلفة

.028ص،الأرضصورة:حوقلابن

.048-947صصابق،مصدرالتقاصيم،أحسن

.454-543صواحد،مجلدبغداد،المثنىبمكتبةمصورةطبعة،الأنساب:السمعاق

العباسابنالمنصورىصالحبنعمدبنأحمدأنوذكر6.03صصابق،مصدر،الفهرصت

)ظاهرى(.المذهبداودى

.445-345ص،سابقمصدر،الأناب

بنأحمدأنهوذكر.اء4صببغداد،المئنىبمكتبةمصورةطبحة،بريلمطبعة،المتفقةالأنساب

امميمى.القاضيصالحبنمحمد

الحلبي،البالىعيسى،العربيةالكتب)حياءدارالبجاوى،علمحمدتحقيقالاكدال،ميزان

.331،141-132/1.م91هـ/63ا238مصر،،القاهرة

.3/632بكلوت،صادر،دارطبحةالأناب،تهذيبفياللباب

.05-94صوالهند،الندرجال

)معارفالإسلاميةالثقافة1/770صابق،مصدروالنواظر،المسامعوبهجةالحواطرنزهة

.135صالعوارف(

481.ص،سابقمصدرالتقاعيم،أحسن

.445،سابقمصدر،الأنساب:السمعافي

.105/،السابقالمرجع:الحسنى

نفه.السابقالمصدرايقايم،أحسن
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.445-345ص،السابقالمصدر،الأنساب(

77.-1/05سابقمرجعالخواطر،نزهة(

امميميصالحبنمحمدبنأحمداسموذكر05-94صالسند،رجال:المباركبورى

السابقة.والذهبيالقيسرافيوابنالنديمابنأقوالونقل،المنصورى

بأديكنىفق!أوالسندللمنصورةأنوذكر3/267.صابق،مصدر،البلدانمعجم:الحموي

.المنصورةقاضىوهو،تصانيفله،المذبداودممطالمباس،

محمدأبوهوالقاضىإنالمقدصي:قولوذكر25.95،ص،العربيةالآدابأحمد:زبيد

تصانيف.وله،المذبداودىوأنه،المنصورى

.191-/1918صابق،مصدر،الذبمروج:الم!عودى(

بناللةعبدبنمحمدبنأحمدالقاضىأنهوذكر.1/55صابق،مصدرالخواطر،نزهة:الحسنى(

الوارب.أ!طبنالملكعبدبنمحمدبنعباس

فقط.الضواربأدابنالقاضيأنهوذكر.178صالسند،رجال:المباركبوري

قدعمدبنعلىوابنهالضوارب،أربنمحمدأنهوذكر.1/465صابق،مرجع:الطرازى

ألىبنالملكعبدبنعمدبنعباسبناللةعبدبنمحمدبنوأحمدالجصورة.فيقضاةأصبحا

هـأو102حدودفيالمسعودييلقاهفكيفهـ.932عامهـوولد417عامتوفيالضوارب

ماوكذلك.البحثهذامن402حاضيةانظر.يصدقلاخطأالحنيذكرهماإذن303

خطأ.فيهالطرازىقاله

.191-1/918،سابقمصدر،الذهبمروج(

نفسه.السابقالمصدر:المسعودى(

.1/564،السابقالمرجع:الطرازى

المنصورى.لفظ،سابقمصدر،الأنساب:السمعاق(

.541ص،المتفقةالأناب:القيسرافي

.671صالسند،رجال:المباركبورى

.271صالربية،الحكومات

1/54.67،،سابقمصدرالخواطر،نزهة:الحسنى

.135صوالمعارفالعلومتاريخفيالعوارفمعارفالهند،فيالإسلاميةالثقافة

1/488.صابقمصدر:الطرازي

.111ص،السابقالمصدرالسند،رجال:المباركبورى(

نفسه.الحابقالمرجع(

98.ص.ام649،لايدن،بريلمطبعة،الشافعيةالفقهاءطبفات(

.45صالسند،رجال:المباركبورى(
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اهـ-104،لبنان،بيروتخان،المعيدعبدمحمدمراقبة،الكبلمعاط/3،،جرجانتاريخ

.126صام.819

58.83،ص،سابقمرجعأحمد:زبيد

77.صصابق،مصدر،الاثتقاقدريد:ابن

.1/184صابق،مصدر:الطرازى

.2/551،جزآن،أصفهانأخبارذكر

.95صصابق،مرجع،العربيةالحكومات671،9180صالسند،رجال:المباركبورى

.2/926أجزاء8،الكبرىالافحيةطبقات:السبكي

.662صصابق،مرجعالسند،رجالالمباركبورى:

.2/46،سابقمرجع:الطرازى

.191-/1918الأندلى،دارطبعةصابق،مصدر،الذهبمروج:المح!عودى

.945صالمعطار،الروض:الحمكلى

.084ص،صابقمصدر:المقدسي

نفسه.السابقالمصدرالحصرى:

.2/46صابقمرجع:الطرازى

.301،401ص،صابقمصدر:الإصطخرى

277.صابق،مصدر،الأرضصورة:حوقلابن

.824-447،148صصابق،مصدر:المقدصي

.5/121صابق،مصدر،البلدانمحجمالحموى:

0،35.351،سابقمصدر،البلدانتقويمالفداء:أبو

.175ص،سابقمصدروالبحر،البرعجائبفيالدهرنخبة:المزيالأنصارى

.64-5/63صابق،مصدرالأعثى،صبحالقلقشندى:

نفسها.الابقةالمصادر

ئفها.السابقةالمصادر:حوقلوابن:الإصطخرى

.824ص،سابقمصدر:المقدصى

البلرية:الأولى:الثمرتينالحموىوذكر.5112/،سابقمصدر،البلدانمعجم:الحموى

الأنبج.وهي،الخوختثبه:والثانية،الحموضةوضديدةالتفاحوتثبه

لاثمرتينالمنصورةفيأنوذكر.421،251،سابقمصدرالعباد،وأخبارالبلادآثار:القزوينى

.الخوخقدرعلىالأنبجوالأخرى،التفاحقدرعلىالليمو)حداهماكرهامدينةفيتوجدان

ضديدالتفاحقدرعلىثمرالمنصورةفي:وقال5/64.صابقمصدرالأعثى،صبح:القلقث!ندى

!ومة.!سمىالحموضة
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.277ص،سابقمصدر،الأرضصورة

الثفافالمبلورال!كرهوالقندأنوذكر36.صالهند،مسامة:الحسنىأحمدالنصرأبو

كهاندا.الن!كريتيةعنالقندولفظ

.المنصورةفيقوفروالحصب،رخيصالسعر:وقال301صصابق،مصدر:الإصطخرى

خصب.وبها،رخيصةالمنصورةفيوالأصعار:وتال.نفسهالابقالمصدر:حوقلابن

رخيصة.المنصورةأصعارأنوذكر.5112/صابقمصدر،البلدانمعجم:الحموى

عامرةوالأسواقكثوون،المنصورةتجارأنوذكر.945صالمعطار،الروض:الحموى

.دارةوالأرزاق

.974صصابق،مصدر:المقدسى

.المنصورةمواضىعرةذكروقد.نفسهالسابقالمصدرالحصرى:

.96-2/68صابق،مصدر:الطرازى

.474صصابق،مصدر:المقدصى

37.صصابق،مصدر،والتحفالذخائرالزبير:ابن

2/78.صابق،مرجع:الطرازى

.184صابق،مصدر:المقدصي

37.صصابق،مصدرالزبر:ابن

185.186،صالصابق،المصدر

481.ص،سابقمصدر،التقاسيمأحسن

الصكر.قصبمنالقدصناعةوذكر.277صصابق،مصدرحوتل:ابن

5/83.،سابقمصدر:القلقشندى

36.صالهند،صاهمة:الحسنيأحمدالنصرأبو

.3/98،سابقمصدر:الطرازى

481.ص،سابقمصدر،التقاسيمأحسن

.42صصابق،مصدرالزبر:ابن

.861-52،851-42ص،السابقالمصدر

.861ص،السابقالمصدر

5/86.صابق،مصدر،الأعشىصبح:القلقشندى

2/89.،سابقمرجع:الطرازى

.191-1/918،سابقمصدر،الأندلسدارطبة،الذهبمروج:المصعودى

.175ص،سابقمصدر:المزىالأنصارى

.947عى،سابقمصدر:المقدصي
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947.،474صنفسهالسابقالمصدر

277.صصابق،مصدر:حوقلابن

.945صالمعطار،الروض:الحميرى

.2/301صابق،مرجع:الطرازى-034

نفسه.الابقالمرجع

نفسه.الابقالمرجع

.2/401الابق،المرجع

.155صصابق،مصدر:خرداذبهابن

193.ص،الشرقيةالخلافةبلدانلسترنج:كي

الملتانإلىصجستانمدينةزرنجمنالمسافةأنوذكر.56صصابق،مصدر:خرداذيهابن

بينممكنالاتصاللأنأيضأ،الطريقهذاعبرللمنصورةالملتانمنالوصولويمكننا.شهران

والملتان.المنصورة

عملأولبينماالمافةأنوذكربعدها.وما802صصابق،مصدر:الهمذافيالفقيهابن

الملتانالىزرنجبينالمافةأنخرداذبةكابنذكرثمفرسخآ.358تاوىوالمنصورةمكران

ضهران.

475.صصابق،مرجعلسترنج:كي

282.صابق،مصدر:حوقلابن

مراحل.6=المسافة:ويقول.864ص،سابقمصدر:المقدصى

57أنهاعلىوالمنصورةالمولتانبينالمسافة:وذكر.945صالمعطار،الروض:الحميرى

.أيالثلاثةالفرصخأنالمعروفأنمعأميالثمانيةوالفرصخفرسخأ،

نفسه.السابقالمصدر:حوقلابن

.601صصابق،مصدر:الإصطخرى

قاهما.الابقانالمصدران

.486ص،سابقمصدر:المقدسي

نفسها.السابقةالمصادر

نفساهما.السابقانالمصدرانوالمقدصى:الإصطخري

وما15صالتاجرلسليصانالتواريخصلسلةعنالنصوأخذ.2/101صابق،مرجع:الطرازى

نفسه.والمصدرنفهالنصعلىالحصولمنأتمكنلموبعدها.

64.-61صصابق،مصدر:خرداذبهابن

.2/201صابق،مرجع:الطرازى

نفسه.السابقالمرجع:الطرازى
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.474صصابق،مصدر،التقاسيمأحسن

.94ص،سابقمصدر،والاشرافالتنبيه:المسعودى

038.صصابقمصدرحوتل:ابن

.201ص،سابقمصدر:الإصطخرى

.401،501،سابقمصدر:الإصطخرى

283.صسابقمصدر:حوقلابن

5حلا.حا.3،3حه!:5!.أح"،!.133.

الئؤرأصلوهم،بالجاتالفرسدعاهمالاصم،بهذاالعربيدعوهمالذ!نالزطإن:ويقول

انظر:وكذلك.الحاليين

936.ص،الخلافةبلدانلسترنج:كي

277.ص،سابقمصدر،الأرضصورة:حوقلابن

481.صصابق،مصدرالمقدصى:

.16صالبلدانكتابمختصر:الفقيهابن

عنمعربالقسطأنوذكر76.-74صالهند،مسامة:الحسينىأحمدالنصرأبو

علىالبعضوذكرهك!ثط(كسط،)قسط،لغاتثلاثفيهالقسطوأن"كث!ت!السنسكريتية

والدواء.البخورفييجحلالذىالهندىالعودأنه

481.صصابق،مصدرالمفدسي:

20.تصدوتعيدوغيرها،قصدارمنيأت!اوربما.501صصابقمصدر:الإصطخرى

كالحنبالفواكهقليلةالمنصورةأنوذكر.5112/،سابقمصدر،البلدانممجم:الحموى

تصديرتحيدثمالمواد،هذهمنينقصهاماتستوردالمنصورةوكانت.والجوزوالكمثرىوالتفاح

الحاجة.عنيفيضما

تصلقوافلهاداتوماالاعنابفياتصدارأنويذكر037.صصابق،مرجعليسترنج:كي

عنيفيضماتصديرتحيدفالمنصورةوبالتالمطالفذاثية،السلعهذهمثلتحملفإنهاالمنصورة

انظر:الحاجة

ك!ح.اح.3،3ءول8ح:5!.حأ،.!.133

5/82.صابق،مصدرالأعى،صبح:القلقشندى

.1/168الحميد،عبدالدينمحىمحمدتحقيقالفكر،دارطبحةالذب،مروج:المسمودى

.المنصورة)قليمخصبوذكر

71.ص،والممالكالمسالك:خرداذبهابن

481.صصابق،مصدرالمقدصى:

.61ص،سابقمصدر:الفقيهابن
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نفسه.السابقالمصدرالمقدسى:

نفسه.السابقالمصدرالمقدسى:

65.صصابقمصدر:خرداذبهابن

.2/301صابق،مرجع:الطرازى

النكر!تيةعنمعربالصندلأنوذكر77.عىالهند،مساهمة:الحينيأحمدالنصرأبو

الأصفروأجوده،الريمطيبخ!ثبأنهالمسلمونالعربوذكر.صندنأوضندنواحمه

الهندصاحلمنلجزءقديماسممندالا،ضولاإلىالمنسوبالمندلمطأصنافهوأهموالأحمر،

كاروفدل.اليومويمى،الجنوبية

الهندمنأنهاوذكر.1/594صابق،مصدرالأندلى،دارطبةالذب،مروج:المسمودي

السند.طريقعنوتصدر

.61ص،سابقممدر:الفيهابن

35.صوالتحفالذخائركتابالزير:ابن

.531،سابقمصدر:خرداذبهابن

.14/22،ابيضانعلىالسودانفخررسالة،الجاحظرسائل:الجاحظ

.بروتطبة،1015/المبر:خلدونابن

افدمنتأقي:ويقول.1/591صابقمصدرالأندل!.دارطبةالذب،مروجالمسعودى:

السند.منوتصدرالشد،الى

.1/223صابق،مصدر،الجاحظرسائل:الجاحظ

251.ص،سابقمصدر:الفقيهابن

.66صصابق،مصدر:خرداذبهابن

علىالهندمنيجلبماوعدد.ا128،92سابقمصدرالعباد،وأخبارالبلادآثار:القزويني

السندى.الضلعأرل!ان

.15/01،سابقمصدر،تاريخه:اليعقولى

.142ص:صابقمصدر،الفهرس:النديمابن

.184:ص،سابقمصدر:المقدسي

نف!ه.السابقالمصدر:المقدسي

.4،225:ص،والتحفالذخائرالزبر:ابن

.084،148:صصابق،مصدر:المقدسى

.925:صالابقالمصدر:الزبكلابن

.921-821:صصابق،مصدر:القزوكي

.للمتاجرةللصندافدمنيجلبماوعذد2/701صابق،مرجع:الطرازى
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نفسه.السابقالمرجع

.1/223،السودانرصالةصابق،مصدر:الجاحظ

.2/901،011صابق،مرجعالطرازى:

.021ص:سابقمرجع،العربيةالحكومات:المباركبورى

57.ص:،سابقمصدر:خرداذبهابن

القندهاريات.احمهاأنوذكر277:ص،سابقمصدر:حوقلابن

الهندمعيتاجرونكانواعندماالحربالتجارأنوذكر135ص:صابق،مصدر:رستهابن

وكسرأ.درمأيساوىوالمثقالمثقالأ،كساوىالطاطرىوأن.الطاطرىيصتعملونكانوا

.عادىدرهموثكواحدأ،5=:الطاطرىويقول482:صصابق،مصدر:المقدسى

المقدصي.ذكرهممانحرأوذكر5121/،سابقمصدر،البلدانمعجمالحموى:

نفها.السابقةالمصادر

.2/891صابق،مرجع:الطرازى

نفسه.السابقالمرجع

نفسه.الصابقالمرجع

.1191،411/،سابقمصدرالذب،مروج:المسعودى

.474،476:ص،التقاسيمأحسنالمقدصي:

نفسه.السابقالمصدر
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)ج(1())ب(1()رقمالسندولاة

.1/9021الخواطرنزهة:الحسني9،30،31،-4،03603ص:2تاريخه:خياطابن1()

نأالرحمنعبدبنصاعالىكتبسيصانأنخياطابنوذكر318:صتاريخه:خياطابن)2(

الخراجكبثةألىبنوفىيدالهدحربالمهلببنحبيبصالحفولىبحاشتهم،عقيلبخييعاقب

نأالاكبثة،أدبناللةعبيدأخوهفاختلف،وماتضهرمنأقلبالأمركبحةألىبنفىيدفقام

المهلب.بنلحبيبوخراجهاالهندحربجعثم.الكلاعىالنعمانعمرانوولىعزلهصالحأ

موصعة:الطرازييومأعربثانيةالسندوصولهبعدمات1/41الخواطر،نزهة:الحسني

.228-1/227والبنجابالسندلبلادالإصلاميةوالحضارةالإسلاميالتاريخ

-69عاممنولاتأنوذكر1/23الحواطرنزهة:الحسنى،نفسهالسابقالمصدر:خياطابن)3(

العز-فى.عبدبنعمروعزله001

هـ.99عامعزلهعمرأنأىهـلسنتين79عامولاتو!ول1/228السابقالمرجع:الطرازى

الفزارى)طارةبنعدىالبصرةوالى)ن:خياطابنوقال322ص:السابقالمصدر:خياطابن)4(

مسلمبنعمرو:وولىعزلهثممسمعبنمالكبنمسسبنالملكعبدولىالسند،أمروله

عمر.ماتحتىالباهل

الملالة.حدودفيالندعلىالعز-نرعبدبنعمراصتعمله:ويقول1/03الخواطرنزهة:الحسنى

.1/922،السابقالمرجعالطرازى

يزاللاكانمصلمبنعمروأنخياطابنوذكر333.ص:السابقالمصدر،تاريخه:خياطابن)5(

البصرةعلىالمهلببنفىيدغلبولمااهـ.10عامالعز!زعبدبنعمروفاةعدالسندعلى

حميد(بنوداع)وليسالأزدىحميدبنوداعبنرزيدالسندإلىأرسل،لاثرأ(الضرتيةوالولايات

لآالثوارمؤدبالملكعبدبنسلمةقبلمنأحوزبنهلالعليهقدمحتىالأزدىفىللمفلم

اهـ.20صنةوذلكالمهلب

بنوريداستعملهوقدالأزدىحميدبنوداعهو:الوالمطأنوذكر1/36الخواطرنزهة:الحصنى

وداععدللسندأهلههاجرالبصرةجهاتفيالمهلببنرويدهزمولماالأمويينعلىثارلماالمهلب

1/03.كذلكانظرالملكعبدبنسلمةبعثةامميميأحوزبنهلالخلفهمالأمويونفارصل

نفسه.السابقالمصدر:خياطابن)6(

نفسه.السابقالمصدر:خياطابن)7(

نفسه.السابقالمصدر:خياطابن)8(

السندعلىأقرالةعبدبنخالدالعراقوالىأنوذكر935ص:،السابقالمصدر:خياطابن)9(

ثمالقيني.زيدبنتميمولىذلكوبعد.عزلهثمسنتينمدةغطفانمرةمنالرحمنعبدبنالجنيد

-709-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

لهفعزالكلبيعراربنمحمدمنهبدلأفولىالميديدعلىالحكمفقتلعوانه،بنالحكموولى،عزله

حتىيزلفلمالقاصمبنمحمدبنعمرومنهبدلأوولى122صنةالعراقوالىعبروبنيوصف

.هشاممات

السابقالمرجع:الطرازىهـ:ا70عامولايته:قال22-102/الخواطرنزهة:الحسني

1232/.

القيني.زيدبنتميمباسمخياطابنوذكره،نفسهالسابقالمصدر(

1/238.صابقمرجعوالطرازى:02-1/91الخواطرنزهة:الحسني

.1/024السابقالمرجعالطرازى:24،-1/23الخواطرنزهة:والحسنى،نفسهالسابقالمصدر(

القاصمبنعمدبنعمروولاية:وقال103/الخواطرنزهة:الحصني،نفسهالسابقالمصدر(

الكلبي.عوانهبنالحكمالابقالوالمط!هاقتلالتيالسنةاهـ.25-221عامالحقيقية

.1/424السابقالمرجعالطرازى:

بنفىيدبنللوليدالكبمعراربن-نريدولايةيذكرلم366:صالحابق،المصدر:خياطابن(

الملكعبدبنفى!دبنالوليدقتلحتىواليأظلالقاسمبنمحمدبنع!روأنذكربل،الملكعبد

اهـ.26-125عام

خانالمعيدعبدبنمحصدمراتبةتحتطعاجاوالمناظر،المامعوبهجةالحواطرنزهة:الحسنى

أبادلحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةمجلسمطبعةط/2الدكنبحيدرأبادالظنيةالمعارفدائرةمد-س

.ام1382/629الهندالدكن

بهاوكان125عامالكلبىعراربنفىيدهو:الملكعبدبنيزيدبنالوليدوالىأنوذكر1/38

اهـ.03عامحدودفيوخلهفقاتلهالكلبىجمهوربنمنصورجاءحتىبهاظلويقرلقبل.من

.1/942السابقالمرجع:الطرازى،الكلامهذايذكرلم603ص:السابقالمصدر:خياطابن(

037.ص:السابقالمصدر:خياطابن(

اهـ،03عاممنظورأخيهمعللصندمنصوروصولويجعل1/33الخواطرنزهة:الحسني

بعدها.وما1/248السابقالمرجعالطرازى:

604:السابقالمصدر:خياطابن(

1/34،نفسهالسابقالمصدر:الحسنى

نفسه.السابقالمرجع:الطرازى
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الهباريةالدولةقياموحىالأولالعبا!العصرليالسندولاة

هـ024عام

،7/584،064،464صويداندارطبة،والملوكالأم:الطبرى2/358تاريخهاليعقور:

.32/917،002العبر:خلدونابن465

-1/335المباسبنىدولة:مصطفىئاكر.47-1/46،الأوائلالعباسيونالعمر،فاروق

،336247.

.314:صصابقمصدر:خياطابن431ص:،البلدانفتوح:البلاذرى

.654-7/464أسويدان،طبحة،والملوكالأم:الطبرى

.1/47الأواثل،العباسيونالحمر:فاروق

336.252،-1/335الحباسبنيدولة:مصطفىضاكر

373.-2/372تاريخهاليعقود:4330ص،تاريخهخياوو:ابن

8/927.الأعلامالزركلى:71150/صابقمصدر،والملوكالأم:الطبرى

الأندلىدارطبعةالسايقالمصدر:الطبرىنفساما.السابقانالمصدرانواليعقو!:خباطابن

ابدايةكثو:ابن5/705الكاملالأث!:ابن512-7/151أصو!دانداروطبعة،9/177

.3/871العبر،:خلدونابن6140:صالحاكمةالأصراتمعجمزامبادر:01/77والنهاية

ن):!ولخياطابنولكننف!ط،السابقالمصدر:خياطابن.نفسهالسابقالمصدراليعقود:

لأمه.أخاهصخر:بنجميلأخاهفاستخلفواستدعى431عامكانتولايته

حفمى.بنعمرولالهةقبلعمروبنثامولايةالىول!.431ص:،البلدانفتوح:البلاذرى

صج/7انظراهـ(51-1)42ولاكته:ويقولأصويداندارطبعةطبقمصدر:الطبرى

عمرإن:945صفيوتول2471،945/والهندالشدرجال:الماركبورى25108/330

صخر.بنحملأخاهواصتخلفسنتينالمنصورةفيظلحفصبن

تاريخهفيتولبل.تاريخهفياليعقور!ذكرهلم.433ص:صابقمصدرتاريخه:خياطابن

مصدرتاريخهالطبرى:.عمروبنثامولميثموعزل،سنتينولميحفمىبنعمر)ن2/373:

عمروبنثامجاءهـوبحدها151-421مناست!رتحفعىبنعمرولايةإن:يقولسابق

512170.8/33صكدانطبعةالطبرى،انظراهـ.51من

للصنصوروعادفاستخلفهعمربنبسطامأخو.معهخرج:ويقول2/373تاريخهاليعقو!:

9/972،852،882،928الأندلىطبةالطبرى.بالهدايا
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.603ص:العربأنسابجمصة:حزمابن5/59،56/210الأثكل:ابن

.433ص:تاريخه:خياطابن

احمهويقول433:ص،تاريخه:خياطابن.الحليلبنمعبداحمهوذكر2/373،تاريخه:اليعقولى

لماذاأدرىولامحبدالنصحاثيةفياحمهإن:ومولالحاضةفي!لقأضىمعالخليلبنسيد

العبر،:خلدونابن01/511،البدايةكثر:ابن6/13الكامل:الأثكلابنبسعيد.صححه

هـ.416اتالأمعجمزامبادر:3/20،2

الأثر.ابنولاالطبرىكذلكبذكرهلمو.اليعقوثطيذكرهلمو.نفسهالسابقالمصدر:خياطابن

.2471/والهند،السندرجال:المباركبورى

.2/294،السابقالمرجع

وذكر24-6/114:الكامل:الأثرابن8/711،اصو!داندارطبعة،والملوكالام:الطبرى

بنروحاهـوخلفه95عامتوني(خياطابنقاله!)صحيدمعبدأأنالأثكلوابنالطبرىمنكل

الأثررابن8/2310الطبرىانظرعمرو.بنب!طاماهـهو95عامالوالىأنكذلكوذكر،حاتم

الاثر.وابنالطبرىقالهماذكر3/702المبر،:خلدونابن6/41-42

الخيلبن)معبد(صيدبنعمدالسندوعلىالمنصورمات:يقول441صتاريخه:خياطابن

لاخياطوابنالمنمور.عهدأواخرموجودآيكنلممعبدأانبمعنى.نفه)ومعبد(سعيدأوليس

.المهدىولاةأولهومحمدأابنهوانالمنصورولاةمنذكرهبل،المهدىولاةمنمعبدأ!ذكر

ولايةيذكرولاحاتمبنروحهوالمهدىولاةأول)ن2/893:تاريخهفييقولاليحقودوكذلك

ذلك.بعدبطامولايةيذكرلاوكذلك،للمهدىتجلهااهـولا95عامابنهولامعبد

الابقالمصدرالاثرابن.نفصهالسابقالمصدر:اليعقولى8/1340السابقالمصدر:الطبرى

نفه.السابقالمصدر:خياطابن614482/

روحولمطويقول1/275الذبضذراتالمماد:ابن2/503الاعيانوفيات:خلكانابن

هـ.741عامماتأنهوذكروالرضيد.والهادىوالمهدىوالمنصورالسفاحمنلكلالند

.8/231،134اسو!دانطبعة:الطبرى

.3/702العبر::خلدونابن6/24،48الكاملالاثر:ابن

فقط.واحدةمرةنصرولايةوذكر441تاريخه:خياطابن8/041السابقالمصدر:الطبرى

.6/55كامل:الاثكلابن(مرتيننصرولاية)ذكر2/893:تاريخهاليعقود

.1/472الذبشذراتالعماد:ابننفسهالسابقالمصدرواليعقور:الطبرى

مرجع،الحباسبنيدولة:مصطفىضاكرنف!ها.السابقةالمصادرالائر:وابنواليعقو!الطبرى

.2/266طبق

المصدرالاث!:ابن-نفسهالابقالمصدر:اليعقو!ط8051/ونفسهالسابقالمصدر:الطبري

.6/55،26السابق
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)93(

)04(

)41(

نفسه.الابقالمصدر:اليعقولى.نفهالسابقالمصدر:الطبرى

165-164تولىوإنهعمربنسطيحاحمه:وتول8/151الصابق،المصدرالطبرى:

وذكر441صتاريخه:خياطابن.التغلبىعمربنفصيحاحمه:و!ولالسابقالمصدراليعقود:

الحروففيبعضهامنالألفاظلتقاربالنساحعنناتجالخلافهذاولعلعمرو.ابنفصيحاحمه

مصبح.غرهموقال

نفساما.المصدرانوايعقور:خياطابن

.8/531،631،661اصويدانطبحةتاريخه:الطبرى

.464ص:تاريخه:خياطابن

والهندالندرجالالمباركبوركي:4210ص:،الإسلاميالحهدفيالهند:الحشىالحيعبد

.2/485

فيالهندنفه.السابقالمرجعوالهند،السندرجالالمباركبررى:.نفسهالصابقالمصدر:خياطابن

.31ص:الحباسيين،عهد

.463:صتاريخه:خياطابن2/904تاريخه:اليعقولمط

البعض.نقله؟التونسيأوالبرلسيوليىاليونيالوالمطاصمأنوأظننفصها.السابقةالمصادر

نفه.السابقالمصدر:خياطابن

تاريخهاليعقور:8/9230أصو!دانوطبعة/0152،القاموسدارطبةوالملوكالأم:الطبرى

.614:صالأسراتمعجمزامبادر:6/932بغدادتاريخه:البغدادى2/9040

ذكر463تاريخه:خياطابن.الحميدياللةعبدبنطيفوراحمه:ويقرل2/904تاريخه:ايعقولى

.الحرىولي!الحمكليوالأصح.الحيرىطيفوربنمحمداحمه

.463:صتاريخه:خياطابن2/904تاريخهايعغور:

نفساها.الابقالمصدران

نفه.خياطابنوكذلك،نفسهالابقالمصدر:اليعقو!ط

نفصاما.السابقانالمصدران

نفساهما.السابقانالمصدران

نفاهما.السابقانالمصدران

نفساما.السابقانالمصدران

نفساها.السابقانالمصدران

الأثر:ابن8/272أسويدانوطبعة0/171،تاريخه:الطبرىنفحاهما.السابقانالمصدران

.1/002الأنافةمآثرالقلقثندى:3/228العبر،:خلدونابن6/1660:الكامل

نفسها.السابقةالمصادر

.463ص:تاريخه:خياطابن2/904تاريخه:اليعقولمط

-113-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وقد8/272أسويداندارطبعةالابقالمصدر:المطبرى2/9430السابقالمصدراليعقور:421(

.6/661الكامل:الأثكلابنالرشيد.أيامنذتولاها

الأثرةابن2/458:تاريخهاليحقولى8058/أصويدانوطبعة01/257،والملوكالأم:الطبرى)43(

.614صالأنسابمعجمزامبادر:01/552والنهايةالبداية:كثرابن6/236الكامل

ابن432:صالبلدانخوح:البلاذرىنفسها.السابقةالمصادرالأثير:وابن:واليعقولىالطبرى4()4

.3452/:العبر:خلدون

الأثر:ابن2/458سابقمصدراليعقود181860اسو!داندارطبعةالسابقالمصدر:الطبرى()45

.6/604الكامل

،6/904الكامل:الأثرابن432ص:البلدانفتوح:ابلاذرى8062/الايقالمصدر:الطبرى)46(

.026711والنها!ةالبدا!ةكثر:ابن042

ولىالذى:و!ول8/662أسويدانطبعةوالملوكالأم:الطبرى.نفهالسابقالمصدر:البلاذرى()47

ونقلنفه،يحيىبنموصىوليسالرمكييحىبنموسىبنعمرانهوالسندعلىغانبعد

عباليحقودووافقهالبلاذرىبهجاءماوالصحيح6042/الكامل:الطبرىقولالأئرابن

هـ(.182-21)6للمأمونهوالوالمطانمن2/458تاريخه

.432ص:البلدانفتوح:البلاذرى()48

نفسه.السابقالمصدر)94(

.42ص:العباسونعهدفيالهندالمباركبررى:5(0)

.2/584تاريخهاليعقود:4320عى:البلدانكوح:البلاذرى5(1)

الوأثقحكمأواثلماتانالىعمرانوظل:يقول2/947صفيواليعقو!:الابقانالمصدران)52(

واليأ.الشدالى)سحقبنغئنتسةا!تاخفوجهالتركياكاخالوائقفولى

هـ226عامابارىالعزيزعبدبنعمريدعلعمرانكل:وتول5012/الأعلامالزركلى:

فيهـوالمعتصم227الحجةذىفيالمعتصمموتبعدخ!لعمرانلأنهـ،227عاموالصحيح

.452-52312العباسبنيدولة:مصطفىضاكر.أولرل!ع

والنهايةالبدايةكثكل:ابن6/478الكاملالأث!:ابن3/3880والحداثقالعيون:مجهول)53(

.614:صالمعجمزامبادر:02/285

.432ص:،البلدانفتوح:البلاذرى5()4

نفسه.السايقالمصدر)55(

.2/684والهندالندرجال:المباركبورى2/9470تاريخهاليعقود:)56(

53.:صالعباسننع!دزافدالمباركبورى:.نفهالسابقالممدر:اليعقولى)57(

الند.فيصنوات9حوالميبقيعنبسة)ن:و!ول048-2/947،تاريخهاليعقور:)58(

.425:صالبلدانخموح:البلاذرى
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وعمران،عمرانموتبعدالصندالىجاءعنبسةإن:ويقول2047/السندرجالالمباركبورى:

هـإذن227عامأولرييعفيماتالمعتصملأن،الواثقأيامأول227عامالحجةذىفيمات

إلىعنبسةهذافأرصلايتاخولىالمعتصمأنوذكر.للمعتصموليسللواثقالصندولمطفحنبة

علىالمعتصمولاةأحدهوعنبصة)ن:توللوجدناه425ص:البلاذرىإلىنظرناواذاالسند.

لعنبسةسابقوالميهـوهو227الحجةذىفيماتعمرانلأن،والواقعيتفقلاوهذاالسند.

المحتصمولاةاحدعنبسةوأنالبلاذرىقولصحوإذا،المعتصملاالواثقولاةمنإذنفمنبسة

علعامأواليأيكنلمو،مدنعدةأوعدينةإمرةولمطأوإداريةوظيفةولمطقديكونأنفالمحتمل

واليأاصبحنفصههوال!ندإلىعنبسةارسلالذى!!اخو)نهذاموصىبنعمرانأيامالسند،

حتىواليابقيعنبسةوانهـهذا227عامآخرالمعتصمأياموليس،الأولىالواثقأيامالسندعلى

اليعقولى.ذكركاسنوات2369(-)227عام

.21/44،45،48الخواطرنزهة:الحسنى)95(

.2094/صابقمصدر:اليعقو!ط6(0)
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والمراجعالمصادرثبت

:درلمماا:لأأو

هـ.1هـ/063238:توفيالشيبافيالكرمألميبنأحمدبنعليالدينعزاكر:ابن

.اماهـ/385659،بروتصادر،دارطبعةجزءا،13،التاريخفيالكامل1()

لنان.،بروتصادر،دارأجزاء،3الأنسابتحريرفيالباب)2(

.القاهرة،الشعبدارعاضور،أحمدوعمدالبنا،إبراهيمتحقيق،الصحابةمعرفةفيالغابةأصد)3(

مصر.

هـ.643:توفي(الكرخيالفارصىعمدبنإبراهيمالفاسم)أبو:الاصطخرى

مصر،.م.ج.ع،القوميوالإرشادالثقافةوزارة،المالعدجابرمحمدتحميئ،الممالكمالك)4(

.اماهـ/381619

هـ.043:توفياللة(عبدبنأحمدنعيمأبو)الحافظالأصفهافي

.جزآنأصفهانأخبارذكر)5(

هـ.356:توفى(الحسينبنعلىالفرج)أبوالأصفهالي:

.امهـ/729ا293مصر،،الثعبدارجزءأ،28الإبيارى،إبراهيمتحقيقالأغافي)6(

(،الربوةبشيخالصروفالدشقيالأنصارىطالبأدبناللةعبدأبوالدين)ضالأنصارى

هـ.727:توفى

نسخةام239أصوتيز،أوتوهارباكناءلال!زج،طبعةوالبحر،البرعجائبفيالدهرنخبة)7(

بغداد.،المثنىبمكتبةعنهامصورة

(،الدينضاللةعبدأبو،الطنجياللرافيإبراهيمبنمحمدبناللةعبدبن)عمدبطوطةابن

هـ.977:توفي

مؤصسةالكتافي،المنتصرعلىتحقيق،مجلدانالأصفار،وعجائبالأمصارغرائبفيالنظارتحفة)8(

.لبنان.بروت،الرسالة

هـ.927هـأو276:تولجابر(بنثصبن)أحمدالإررى

مصر،العادةمطبحة،الكبرىالتجاريةالمكتبة،رضوانعمدرضوانتحقيق،البلدانخوح)9(

.ام959

النشراتبقسيادن،ضتاينرفرانزالنضردار،الدورىالعزبزعبدتحقيق3قسمالأضرافأنساب1(0)

.ام8913/789لبنانبووت،صادر،دارالضرقية،للبحوثالألماقالمعهد،الألمانية
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)11(

)12(

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(

)18(

)91(

)02(

)21(

)22(

)23(

هـ.044:ثولأحمد(بنمحمدالبروليالريحان)أبوالبرولي

.ام1377/589بالهند،الدكنحيدرأبادطبعة،مرذولةأومقبولةمقولةمنللهندماذكر

هـ.552:ثول(الجاحظبحربنعمروعثمان)أبو:الجاحظ

،القاهرة،الخانجيمكتبة،مجلدينفيأجزاء4،هارونمحمداللامعبدتحقيق:الجاحظرصائل

.ام659حوالمط

بمصر.المحارفدارالحاجركط،طهتحقيقالبخلاء

هـ.795ثود:(الرحمنعبدالفرج)أبوالجوزيابن

تضموالطبعة،العمانيةالمعارفدائرةالهند،الدكنأبادحيدرطبعةعنمصورة،طبعةالمنتظم

اهـ.357،مختلفةبتواريخ01-5منالأجزاء

هـ.6701لود:(حلبي-5ثب)مصطفىخل!فةحاجي

.4191طبعةعنبالأفستطبحةوالفنونالكتبأصاميعنالظنونكشف

هـ.852:تولعل(بناحدالفضلأبوالدفى)ثهابالعقلاليحجرابن

الاستيمابوبذيله.اماهـ/693769مصر،،الأزهريةالكلياتنث!ر،الزينيتحقيق،الإصابة

البر.عبدلابن

هـ.456:توليالأندلي(حزمبنصيدبنأحدبنعلمحمد)أبوحزمابن

أولى،طبعة،بيروتالحلميةالكتبدارالعلماء،منلجنةوضبطمراجعة،العربأنسابجمهرة

.اماهـ/304839

الامن.القرنليلوليالحمروي(ابعمعبدبنمحمدالصنهاجيافةعبد)أبواطصري:

.هايدلبرجمطبحة،لبنانمكتبة،عباس)حسانتحقيق2،طبعةالأقطارخبرفيالمعطارالروض

.م4891لبنان،بيروت

هـ.367الهجرىالرابعالقرنليتوليالنصبي(حوتلبنالقاسم)أبوحوتلابن

.لبنان،بروت،وضركانببيانفؤادمطبعة،الحياةدارمكتبةمنثوراتالأرضصورة

هـ.003هـأو028:تولافة(عبدبناقةعبيد3القا)أبوخرداذبابن

بغداد.،المثنىبمكتبةمصورةنسخة،ليدنام،988بريلطبحةوالممالكالمسالككتاب

الكات.جعفربنقدامةالفرجلأدالكتابةوصنعةالخراجكتابالكتابوبذيل

هـ.463:ثولىابفدادي(اططبعلبنأحد)أبوبكراططيب

.لبنانيروت،،ذيولهمعجزء02فيالحلميةالكتبدارطبعةبغداد،تاريخ

هـ.808:توليالمفرب(ا!رميخلدونبنكمدبنالرحمن)عبدخلدونابن

السلطانذوىمنعاصرهمومنوالربر،والحجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبر

.اماهـ/193719لبنان،بروتطبحةاكبر،

.القاهرةالث!حبدارطبحةالمقدمة
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)24(

)25(

)26(

)27(

)28(

)92(

)03(

)31(

)32(

)33(

)34(

هـ.682:ثول(،إبراهيمبنمحمدبنأحمدالدفى)ممسخل!نابن

،لبنان،بصوت،الثقافةدارعاس،)حسانتحقيقأجزاء،8الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات

.م1791

.م1اهـ/504859الرياضط/2طة،دارالحمرممي،ضياءاكرمتحقيق،خياطبنخليفةتاريخ

العلامة(اللفوىالبصرىالأزدىحامةبندريدبناطسنبنمحمد)أبوبكردريدابن

هـ.132:تولي

مكت!بةببروتالتجارىالمكتببمصر،الخانجىمؤصسة،هارونالسلامعبدتحقيق:الاضتقاق

.اماهـ/378589مصر،المحمديةالسنةمطبعةببغداد،المثنى

هـ.847:دولالدمثقي(أحدبنمحمدالدين!سافةعبد"بوالذبي

والرابعالثافيالمنجد،الدينصلاحتحقيقوالثاكالأولأجزاء،خم!ةغبر:منخبرفيالعبر

الكويت،الكويتحكومةمطبة.مصورة2طبعةالمنجد.تحقيقوالخاصصيد،فؤادتحقيق

.ام849

عيحى،العربيةالكتباحياءدار،البجاويعلىعمدتحقيق:الرجالنقدفيالاعتدالميزان

.ام9هـ/63ا382مصر،،الحلبيالبار

الهجرى.الئاكالقرننها!ةتوليعمر(بنأحدعل)أبورستهابن

الجوفىلليحقولىالبلدانكابويذلىام198،لايدنبريلمطبعة،اط7جالنفية:الأعلاق

ببغداد.المثنىبمكتبةعنهامصورةطبعةهـ.284عام

الهجرى.اطاس!القرنليثوليالزبىينرلمحهد)القاضيالزبر:ابن

مصورةط/2،،وراجعهالمنجد،الدينصلاحلهقدمالد،حميدمحمدتحقيق:والتحفالذخائر

.ام849،الكويتحكومةبمطبحةالأولىالطبعةعن

هـ.256:ثوليالقركي(الأمديب!ربنالزبرافىعبد"بوب!وبنالزير

المدفي،مطبعة،العروبةدارمكتبةضاكر،محمودتحقيقط/1وأخبارها:قريثىنسبجمهرة

.القاهرة

هـ236دولالزيرى(المصعببنافةعبدبن)الممعبالزبرى

.7691مصر،،المعارفدارط/2،:قري!قنسب

هـ.771لولي(السبكيالوهابعدالد!نثاجالبكي

عيصىمطبعة،ط/1،الطناحيعمدومحمودالحلوالفتاحعدتحقيقأجزاء،8:الشافعيةطبقات

.ام1383/469مصر،،القاهرةوضركاه،الحلبيالبا!

اهـ.59:تولى(الدوميعمروبن)مؤرجالدوصي

المؤسةالمدلط،مطبعة،العروبةدارمكتبةالمنجد،الدينصلاحنشرقريى:نسبمنحذف

مصر.،القاهرة،السحودية
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)35(

)36(

)37(

)38(

)93(

)04(

)41(

)42(

)43(

)44(

)45(

هـ.563:دولط(المعاليمميمنعيورينعمدبنالكريمعدسد)أبوالسمعالي

،العراقمرجليوتطبعةعنببغداد،المثنىبمكتبةمصورةواحدبمجلد)طبعةالأناب

ام(.079

.ص274:دولي(إبراهيمينرومفبن)حزةالهمي

،لبنانيروت،الكتبعالمنضرخان،المحيدعبدعمدومراقبةتحقيقط/3جرجانتاريخ

.اماهـ/104819

هـ.119دوليبكر(أببنالرحنعبدالددن)جلالالهوطي

مطبة،الكبرىالتجار!ةالمكتبة2/1،الحصيدعبدالد!نمحييمحمدتحقيقالخلفاء:تاريخ

.م1371،2591مصر،،القاهرة،العادة

هـ.031:دولىالطبرى(جرروبنمحمد!ر)أبوالطبرى

،لبنان،بيروت،اصو!داندار)براهيم،الفضلأبوعمدتحقيق:والملوكالرسلأوالأم

.ام1387/679

هـ.458:ثول(الباديأحدعمدعاصم)أبوالعبادى

.ام469هولندا،،لايدن،بريلمطبعة:الافحيةفقهاءطبقات

.634:توليابىعبدبنا!عدبن-سسفعمر)أيوالبرعبدابن

الكلياتنثر،الزينيطهتحقيقحجر،لابنالإصابةبذلوهوالأصحابمعرفةفيالاستيعاب

.امهـ/769ا693مصر،،اط،الأزهرية

هـ.973:لوليابفدادي(اطقعدلنالمؤمنعبدالدفى)صفياطقعبدابن

عيى،1ط/البجاوى،عصدعلتحقيقأجزاء،3والبقاعالامكنةأحماءعلىالاطلاعمراصد

.ام1374/559،العربيةالكتبإحياءدار،الحلبيالبا!ط

اهـ.980دولياطي(عدالفلاح"بواطنبلعمادالن

.لبنان،ب!وت،التجارىالمكتبأجزاء،8ذهب،منأخبارفيالذبشذرات

.ص084:لولالماد(هلالبنعمداد!)أيوابعمةغرس

بدشق،العربيةاللغةمجمعمطبرعاتط/1الاثشر،صاعتحقيق:النادرةاففوات

.اماهـ/387679

بنثاهنثا،بنعمربنمحمودالدفىجمالينعلبنالديننوربنالد-فى)عمادالفداءابو

هـ.732:ثولى(حماةصاحبأروب

دار،باريسطع،رسلانكوكينماكوالبارونريود،وطبعهبتصحيحهاعتى:البلدانتقوبم

بنداد.بمكبةمصورةن!خةاهـ.084السلطايخة،الطباعة

هـ.365:!وليالهمذالي(محمدبنأحمد)أبوبكرالفقهابن

بمكتبةعنهامصورةنصخةام.هـ/2013885،لايدنبر!لمطعة،البلدانكنابنحتصر
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.العراقيغداد،المثنى

هـ.718!ولي!وب(بنعمد)مجدالدفىالف!وزأبادى

.م1اهـ/371529بمصر،ط/2،،الحليالبا!طمصطفىطبع:المحيطالقاموس)46(

هـ.077:ثوليالفومي(المفربعلبنمحمدبن)أحدالفومي

ج/\.مصر،،الحلالبارمصطفىطبعالسقا،مصطفىتحفيقالمنر:المصباح)47(

هـ.062:ثولالمقدصي(محمدبنأحمدبناقةعدالد-فىموفقمحمد)أبوتدامةابن

العلميالمجمعمثوراتالد!ي،نايفمحمدتحقيقالقرضيين،أنسابفيالتبيين)48(

.امهـ/829ا204،العراق،الموصلجامعةمطابع،1ط/،العراقي

هـ.683لود:محمود(بنمحمدبن)زكرلاالقزوكي

.م381/0691،بروتدارالعباد،وأخبارالبلادآثار(4)9

نفها.الصفحاتوهما،تاريخبدونبيروتصادرلدارأخرىوطبعة

هـ.982:توليالثامي(القاهرياينأدبنعلبنأحدالعباس)أبوالقلقشندي

المصرية.الكتبودارالأمكل!ةالمطبحةجزءأ،41الإنشاصناعةفيالأعشىصبح5(0)

العامةالمصريةالمؤسسةوضركاهم،كوصتاتوملأسقمطابع،الطبعةهذاعنمصورةنسخة

.ام1383/639مصر،،الثقافةوزارة،للكتاب

هـ.705:توليالقسرالي(بابنالمعروفطاهربنمحمدالففل)أبوالقسرادابن

الكويت،حكرمةمطبعة،فراجأحمدالستارعبدتحقيئ،مجلدات3:الخلافةلممعافيالانافةمآثر51()

.ام469حاليأ،والإعلاموالارشادالأنباءوزارة

عنها.مصورةطبعة،بريلمطبعةالمتفقةالأن!اب)52(

4.77:ثوليإصاعل(الفداء)أبوكرابن

.م7791،بكلوتجزعأ.31في،ط/2بكلوتالمعارفدارطبعة:والنهايةالبداية)53(

هـ.402:ثولي(الكبيالائببنمحمدبنهثامابذو)أبوالكبيابن

أحمدالستارعبدتحقيقعنه،حبيبابنعنالسكرىصيدأ!روايةج/1:النصبجمهرة)54(

.ام3041/829،الكويت،الكويتحكومةمطبعةفىاج،

هـ.475ثود:ماكولا(ابناطافظ)الأصرماكولاابن

.والأنسابوالكنىالأحماءمنوالختلفالمؤتلفعنالارتيابرفعفيا!ل)55(

.لبنان.بكلوت،دبمأميننثر،العباسنايفاعتناء

هـ.045:ثولي(الماورديالبفدادىابصرىحبببنمحمدبنعلاطن)أبوالماوردي

مصر،،وأولادهالحبمالبارومطبعةمكتبةثركةط/3،الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكام)56(

.م1اهـ/393739

تجاربعنج/6وبذعلهبفداد،المثنىمكتبةج/3،الحقائقأخبارفيوالحدائقالعمونجم!ول)57(
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)58(

)95(

)06(

)61(

)62(

)63(

)64(

)65(

)66(

المسكوبة.الأم

هـ.384لوليالمرزبالي(عمرانلنمحمدا!ةعد)أبوالمرزبالي

مكتبةلرط/1،الكرنكوى،لمساالمست!ثرقتهذيبالوحيد،المجلدعنالثمعراء،معجم

عامالمتوفىالآمدى،بشربنالحسنلأ!يوالختلفالمؤتلفمعوهو،العلميةالكتبدار،القدسي

.نلبنا-تبكلوهـ،073

هـ.346:ثوليعل(بناطسينبنعلالحسن)أبوالمعودي

بغداد،بالأوفت،مصورةبغدادالمثنىبمكتبةمصورةنسخةوالاضراف:التنبيه

.م1357/3891

داغر،أسعدفهارصهاوضبطط/2،،بيروتالأندلسدار)طبعةالجوهرومحادنالذبمروج

.ام3913/739،لبنان

.م3913/7391مصر،ط/5،الفكر،دارالحميد،عبدالدينمحسمحمدطبعة:أخرىوطبعة

ص.387:لولي(،المقدميابناءبكرأببنأحمدبنمحمداقةعبدأبوالدين)مم!المقدسي

المثنىبمكتبةعامصورةطبعة،غويهدىتحقيق،لايدنطبعة:الأقاليممعرفةفيالتقاجمأحسن

.م6091بغداد،

تولي:الممري(الأفر!قيمنظوربنمكرمبنعمدالددنجمالالف!ل)أبومنظورابن

هـ.197

خ/2.!روت-صادردار:الربلان

هـ.383:كولي(النديمابنإسحاقبن)محمدالنديمابن

.ام/8931789واحد،مجلد،لبنان،المعرفةدار:الفهرست

بنالدينبهاءبنخانتافيبنمحمدبنأحدالدفىعلاءبنعمدالد-فى)قطبانهروالى

هـ.099:ثول(المكياطرقاليالقادريالحنفييصوب

زينيلابنالحرامالبلدأمراءبيانفيالكلامخلاصةبحاضية:الحراماللةيتبأعلامالإعلام

أهـ.503مصرالخرية،االمطبعة،ط/1،دحلان

هـ.733:لود(الوهابعبدبنأحمدالدفى)يثهابالنوووي

الثقافةوزارةجزءأ،18المصريةالكتبدارطبعةعنمصورةنخة:الأدبقونالأربنهاية

علىتحقيق12وج/مطبوعةجزعأ12وشركاهم،كوصتاتسوماتشمطابع.القوميوالارثاد

.م6913/9791،العامةالمصريةالهئةالبجاوى،

هـ.182:لوليابحوي(البعرىهشاملنالملكعدعمد)أبوهثامابن

في4ط/3،،شلبىالحفيظعبدالإييارى،)براهيمالصقا،مصطفىتحقيق:هشامابنسيرة

.ام1913/719لبنان-بووتالعرر،الكتاب)حياءدار.مجلدات
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)67(

)68(

)96(

)07(

هـ.603:دولي(حمانبنخلفبن)عمدوكح

.لبنان-بكلوت،الكتبلمعاأجزاء،3فيطبعة:القضاةأخبار

ثوليابفدادي(الروميالحمويافةعبدبناثةعدأبوالدفى)ثهاباطموي!اقوت

هـ.626

.لبنان.بكلوتصادر،دارطبحة،مجلداتخمسةالبلدانمحجم

هـ.282تولي(واضحبنوببنصربن!وببن)أحمدالي!وب

.ام069هـ/ا937،بروتصادر،دار،مجلداناليعقود:تاريخ

المستثرق.)إدواودلون(زاباور

العربية،الدولبجامحةالثقافيةالإدارةنحمر:الإسلامفيالحاكمةوالأسراتالأنسابمعجم

.ام519مصر،)القاهرة(،الأولفؤادجامعة،وآخرونحسنمحمدزكيأخرجه
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والمترجمةالحديثةالمراجع

الدكور.ضي،إحان

.م1هـ/3913739لبنانبرووت،،1ط/النفاش،داراضرافوحاضرها:ماضيهاباكستان71()

اباركبورى.اطهر

الطبةعن،مصورةط/2،الجليلعدالعزيزعدترجمةوالسند:الهندفيالعربيةالحكومات)72(

.امهـ/829ا204،الرياضوالثر،للطباعةاللةعبدمؤسسةلر،الأولى

الفنية،المطبعةالأنصار،دار،والتابحينالصحابةمن!هاوردومنالهندفتوحفيالثمينالعقد)73(

.م0891،مصر،القاهرة

اهـ.893مصر،،1ط/الأنصار،دار:السابعالقرنالىوالهندال!ندرجال)74(

اهـ.993مصر،،القاهرة،الفنيةالمكتبةالأنصار،دار:العباشينعهدفيالهند)75(

الدكور.محمود،أحدحن

المصريةالهيئةمطابعالعرلى،الفكردار:والتركىالعردالفتحينبينالوسطىآصيافيالإصلام)76(

.ام729،القاهرة،للكتابالعامة

هـ.9349:تولياطني(الديقفخربناطي)عدالحني

الدكنأبادبحيدرالعمانيةالمعارفدائرةط/2،،1ج/والنواظر:المسامعوبهجةالحواطرنزهة)77(

أجزاء.عدةفيوالطبعةام،1382/629الهد،

الحشيعلىالححنوأ!يالعلىعبدالمؤلفنجلىوا؟لوتحقيقمراجعة:الإسلاميالعهدفيالهند)78(

.ام729الهند،،الدكنأبادبحيدرالحثانيةالمعارفدائرة،الندوي

العلميالمجمعمطبوعاتالهند،فيالإصلاميةالثقافة:والمعارفالعلومأنواعفيالحوارفممارف)97(

.ام1377/589دمق،،الترقيمطبعةبدمثق،العرلى

أحد(.ابصر)أبوالحيني

مصر.الاعماد،مطبعة،ط/1:الاقتصاديةالإنانمآربقضاءفيالهدمسامة08()

أحدزلد

الكتبسلسلةشلقاق،المقصودعبدالإنجليز!ةعنتربة:الهنديةالقارةضبهفيالعربيةالآداب81()

.ام789،العراقبغداد،،الثقافةوزارة0،5رقم،المترجمة

الزركل:

.لبنان.ب!وتط/3،تراجمقامرس:الأعلام)82(
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.الدكور،مصطفىثاكر

.ام739،الكويت،المطبوعاتوكالة،أولىطبعة،جزآن:العباسبنيدولة)83(

الدكور.،الطرازيبثرعداثة

جزآن،،العربعهدفيوالبنجابالسندلبلادالإعلاميةوالحضارةالإسلاميالتاريخمرسوعة)84(

.امهـ/839ا304،جدة،1ط/،الصرفةدار

الدكور.،الرؤوفعدعصام

.ام089،القاهرة،الكتبلمعا:الإسلامىالعصرفيالهندبلاد)85(

بهجت.عل

،القاهرة،التقدممطبعة،1ط/:والفتوحالكتبفيذكرهاترددالتيوالبقاعالأمكنةقاموس)86(

.ام4132/609مصر،

الشايى.كل

.ام659،تونس،التونسيةللحكومةالريهةالمطبعةالفزنوى:العصرفيالفارصيالأدب)87(

الدكور.عمر،فاروق

.م7791،العراقبنداد،مطبعةجزآن،ط/2،بغداد،جامحةبمساعدةنشر:الأوائلالباعيون)88(

.قلمتثرا()كينجقي

ط/2،،الرسالةمؤسسةفرنيى،وبثرعواد،كوركيسترجة:الضرقيةالخلافةبلدان)98(

.م1هـ/859ا504،لبنان،بروت

مصر،،القاهرة،الكبرىالتجاريةالمكتبة:العباسيةالدولة،الإسلاميةالأمتاريخفيمحاضرات9(0)

.ام079

النجرامي.يوسفمحمد

،لبنان،بيروتالفكر،دار،ط/1:العباصيةوالخلافةالهندبينوالثقافيةالشاسيةالملاقات19()

.ام9913719/

88،كلأ!أحالالم!!:يم+اكه!ة451طح+يم،ك!ث!"نل!حح"4.!ا!33حكهث!لأ،4(29)

ح14،5ح.+كلنط4حمأه!!3أهول.ا4"لةهول.ا!و.!3أ،ولح4لا""ححاكلة3!أعللاث!ح

.4ول34هول3"144.هاول04ول4ول4نالأع3"0551

3.ول40اولول4أ:)ول4أ4!ول3أ"ول*ول3ااولولاولح.ولح44حلاول10أ*،131ح(9)3

."ح3ك!ح"ح4ول4!ول"اأ44حأ5ول،لأولحطوله*،)ولنه4.

-131-

http://www.al-maktabeh.com



الموضوعاتفهرس

ضوعالمو

رتم

الصفحة

............................................................المقدمة

..............................................الهباريينقبلالمنصورة

........................................................السنداقليم

........................................................الاقلممدن
-"

..........................................................المنصورة

............................................................الدييل

............................................................النيرون

......................................................................الرور

............................)سدوستان(وسدوسانوبهروجمسواهي

.............................................................بلركط

0000000000000000000000000000000000000000000000000000001وقلريانري

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001بانية

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001الجندور

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001منجابرى

000000000000000000000000000000000000001(الهباريةالادارة)مركزالمنصورة

?
00000000000000000000000000000000000000000000031الاخرىالمنصورةاس!اء

0000000000000000000000000000000000000000000000000000031المنصورةمولع

00000000000000000000000000000000000000000051للمنصورةالسيا!سالتاريخ

000000000000000000000000000000051المنصورةفيالهباريةالدولةقيامظروف

000000000000000000000000000000000000000000081وفروعهمالهبارييناصول

000000000000000000000012هـ(227-.04)الهبارىعبدالعزروبنعمرا-

-329-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


........هـ(103)027-الهبارىعبدالعز-فىبنعمربنعبداللة2-

.هـ(03.33-)2الهبارىعبدالعز-فيبنعمربنعبداللةبنعمر3-

)العبارىعبدالعز-فىبنعمربنعبداللةبنعمربنمحمد4-

...الهبارىعبدالعزفىبنعمربنعبداللةبنعمربنعلى5-

......................المنصورةصاحبمحمدبنيحى6-

...........................................الهبارييننهاية

هـ(033

..............................المنصورةفيالشيعىالوجود

..............................للمنصورةالحضارىالتاريخ

................................والإدارىالسياصىالنظام

..........................................القضالطالنظام

.........................................الاجتماعيةالحالة

..................................................المجتمعطبقات

................................................والتقاليدالعادات

.....................................................الطعامنظام

.................................................العمرافيالجانب

.....................................المنصورةفيالعسكريةالحالة

..............................................المستعملةالاسلحة

......................................................لصطولاا

.....................................................الجي!قعدد

....................................................الجي!قتنظيم

........................................المنصورةفيالعلميةالحالة

......................الهباريينأيامالمنصورةفيظهرواالذينالعلماء

.....................................المنصورةفيالاقتصاديةالحالة

.........................................................عةلزراا

............................................المنصورةفيالصناعة

-133-

26

27

27

27

28

92

31

32

37

93

93

46

94

52

58

58

06

http://www.al-maktabeh.com



.........................................والسندالمنصورةفيالتجارة

.................................................البريةالقوافلطرق

.............................................الداخليةالمنصورةطرق

.....................................................البحريةالطرق

.....................................................التجاريةالسلع

....................................................المستعملةالعملة

.............................................................الخاتمة

...........................................................شيلحواا

الأموية()الفترةالعباسيةالدولةقيامهـحتى29عامفتحهامنذالسندولاة

.................................)خ()1()ب()1(رقمالسندولاة

.......بالسندالمنصورةفيالهباريةالدولةمؤسسالهباريعبدالعزيزبنعمرأصول

........................................!...الجغرافيالسندإقليممدن

.........................................الواسعبمعناهاالسندخريطة

.......الأقاليممنلغيرهابالنسبةموقعهاوتبينالسندبلادتوضحخريطة

.......................................ء..السنددطالمواصلاتطرق

..............................................والمراجعالمصادرثبت

............................................والمترجةالحديثةالمراجع

.................................................الموضوعاتفهرس

-134-

61

62

63

64

66

68

75

73

601

701

116

118

911

012

121

123

013

132

https://www.facebook.com/guidedlibrary/

	مدينة المنصورة في ظل الدولة الهبارية بالسند 240-416هـ \ 855-1025م
	المقدمة
	المنصورة قبل الهباريين
	اقليم السند
	مدن الاقليم
	المنصورة
	الدييل
	النيرون
	مسواهي و بهروج و سدوسان ( سدوستان)
	بلري
	اثري و فلري
	باينة
	الجندرور
	منجابري

	المنصورة ( مركز الادارة الهبارية )
	أسماء المنصورة الاخرى
	موقع المنصورة

	التاريخ السياسي للمنصورة
	ظروف قيام الدولة الهبارية في المنصورة
	اصول الهباريين و فروعهم
	1- عمر بن عبدالعزيز الهباري 240-270هـ
	2- عبدالله بن عبدالعزيز الهباري 270-301هـ
	3- عمر بن عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز الهباري 302-330هـ
	4- محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز الهباري 330هـ
	5- علي بن عمر بن عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز الهباري
	6- يحيى بن محمد صاحب المنصورة
	نهاية الهباريين

	الوجود الشيعي في المنصورة

	التاريخ الحضاري للمنصورة
	النظام السياسي و الاداري
	النظام القضائي
	الحالة الاجتماعية
	طبقات المجتمع
	الزي و الملابس
	العادات و التقاليد
	نظام الطعام

	الجانب العمراني
	الحالة العسكرية في المنصورة
	الاسلحة المستعملة
	الاسطول
	عدد الجيش
	تنظيم الجيش

	الحالة العلمية في المنصورة
	العلماء الذين ظهروا في المنصورة ايام الهباريين
	1- ابو العباس احمد بن محمد القاضي المنصوري
	احمد بن محمد القاضي المنصوري
	3- القاضي ابن ابي الشوارب
	4- ابو محمد عبدالله بن جعفر بن مرة المنصوري
	5- ابو سليمان داود بن الحصين المنصوري
	6- ابو حامد احمد بن محمد المنصوري
	7- احمد بن محمد البكرابادي
	8- ابو حفص ربيع بن صبيح الملقب ( تابع التابعين )
	9- الشاعر العراقي ( شاعر المنصورة )
	10 - الفضل بن احمد المنصوري
	11- ابو الحسين المنصوري


	الحالة الاقتصادية للمنصورة
	الزراعة
	الصناعة في المنصورة
	التجارة في المنصورة و السند
	طرق القوافل البرية
	1- مع كرمان عبر اقليم مكران و مدنه
	2- مع الهند
	3- مع خراسان و سجستان

	طرق المنصورة الداخلية
	الطرق البحرية
	1- طريق البصرة - السند
	2- طريق عمان السند
	3- طريق البصرة - الصين ( الطريق الاول تقريبا )

	السلع التجارية
	العملة المستعملة

	الخاتمة
	الحواشي
	ولاة السند رقم 1 ب - 1 ج
	ولاة السند في العصر العباسي الاول و حتى قيام الدولة الهبارية عام 240هـ
	ثبت المصادر و المراجع
	المراجع الحديثة و المترجمة
	فهرس الموضوعات
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

